
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 16η Απριλίου 
1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας και 
 Λεωνίδας Νικολούζος 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 5.1.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 
4β του ν.703/77, όπως ισχύει, απόκτησης κοινού ελέγχου επί της εταιρείας ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ από τις εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
– ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και SINGULAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εταιρείες SINGULAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ δια των κοινών πληρεξουσίων τους δικηγόρων 
Αθανασίου Μπάκα και Ευσταθίου Χατζοπούλου. Τη συζήτηση παρακολούθησε, ως εκπρόσωπος 
της εταιρείας SINGULAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, και η 
∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών αυτής Γεωργία Τσανάκα. 

Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως, ανέφερε ότι, κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας, η γνωστοποιηθείσα απόκτηση κοινού ελέγχου επιχειρήσεως αποτελεί σύµπραξη 
επιχειρήσεων εµπίπτουσα στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 ν.703/77, όπως ισχύει, και 
πρότεινε τη χορήγηση στις γνωστοποιούσες εταιρείες αρνητικής πιστοποίησης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 του ως άνω νόµου. Σε περίπτωση δε που η Επιτροπή ήθελε κρίνει ότι η 
γνωστοποιηθείσα πράξη αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως 
ισχύει, η Γενική Εισηγήτρια πρότεινε τη µη απαγόρευσή της, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να 
περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους αγορές τις οποίες αυτή αφορά. Στη 
συνέχεια το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταµένων εταιρειών, οι 
οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, υποστήριξαν ότι η κρινόµενη απόκτηση κοινού ελέγχου 
αποτελεί πράξη συγκέντρωσης, η οποία εµπίπτει στις διατάξεις του άρ. 4β του ν.703/77, όπως 
ισχύει, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο 
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Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή τη µη απαγόρευση της 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης ή άλλως, τη χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης. Κατόπιν, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσµία µέχρι τις 19 Απριλίου 1999 στα ενδιαφερόµενα µέρη 
για να προσκοµίσουν τα υποµνήµατά τους. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 21η Απριλίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.30 π.µ., στην ανωτέρω αίθουσα 611, και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του 
φακέλλου, την εισήγηση της Γραµµατείας, τα όσα ανέφεραν εγγράφως και προφορικώς τα 
ενδιαφερόµενα µέρη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, και το προσκοµισθέν από αυτά 
υπόµνηµα, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι.  Με το από 5.1.99 έγγραφό τους οι εταιρείες SINGULAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (εφεξής SINGULAR) και ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (εφεξής ΓΕΡΜΑΝΟΣ) γνωστοποίησαν κατά το 
άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, το από 18.12.98 προσύµφωνο συνεργασίας σύµφωνα µε το 
οποίο :  

α) Η δεύτερη θα προβεί στην απόσχιση του κλάδου της που έχει το διακριτικό γνώρισµα 
«MULTIRAMA» και θα τον εισφέρει στην εταιρεία ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ (εφεξής ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ), της οποίας είναι κύριος µέτοχος µε 
ποσοστό 99%. Στον υπό απόσχιση κλάδο περιλαµβάνονται τα µισθωτικά και άλλα δικαιώµατα 
επί των δεκατεσσάρων (14) καταστηµάτων που ήδη λειτουργούν µε το διακριτικό γνώρισµα 
«MULTIRAMA» και των τριών (3) που πρόκειται να λειτουργήσουν, τα δικαιώµατα επί του 
διακριτικού γνωρίσµατος και του σήµατος και όλα εν γένει τα στοιχεία που τον αφορούν.  

β) Μετά την απόσχιση θα προχωρήσει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΙΝΤΣ 
ΣΕΝΤΕΡ σε ποσό ίσο µε τη λογιστική καθαρή θέση του εισφεροµένου τµήµατος. 

γ) Η εταιρεία ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ θα προβεί στη συνέχεια σε νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
της κατά 1,7 δις δραχµές, τουλάχιστον, την οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου η εταιρεία 
SINGULAR, ώστε να αποκτήσει µετοχές που θα αντιστοιχούν στο 34% του µετοχικού 
κεφαλαίου, µετά την αύξηση, ενώ η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα διατηρήσει το 65% και ο Πάνος 
Γερµανός το 1% των µετοχών. 

δ) Η εταιρεία SINGULAR θα διορίζει τους δύο από τους πέντε συµβούλους του ∆.Σ. της 
εταιρείας ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ και τον Εµπορικό ∆ιευθυντή που θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
για ορισµένα θέµατα της εταιρείας, µεταξύ των οποίων και κυρίως είναι τα θέµατα 
λογισµικού, για τα οποία οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε ενισχυµένη πλειοψηφία 
τεσσάρων (4) από τα πέντε (5) µέλη του. 

ε) Η ολοκλήρωση όλων των σταδίων της συνεργασίας των δύο εταιρειών τελεί και υπό την 
αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

ΙΙ.  Από όλα τα έγγραφα του φακέλου που σχηµατίστηκε, τους ισχυρισµούς και τις εξηγήσεις 
των γνωστοποιουσών εταιρειών και την ενώπιον της Επιτροπής διεξαχθείσα διαδικασία 
προέκυψαν τα εξής:  
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1α. Η εταιρεία SINGULAR, ιδρυθείσα το 1987, δραστηριοποιείται στην αγορά (χονδρικής) 
πώλησης λογισµικού σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες και στην παροχή υπηρεσιών 
πληροφορικής και δευτερευόντως στην αγορά υλικού και εξοπλισµού πληροφορικής. 

1β. Η εταιρεία για τη διανοµή και υποστήριξη των προϊόντων της έχει πανελλαδικά το 
µεγαλύτερο δίκτυο µεταξύ των εταιρειών πληροφορικής που αποτελείται από εξουσιοδοτηµένους 
αντιπροσώπους της και τα Singular Support Centers. Εκτιµάται ότι 25.000 επιχειρήσεις 
χρησιµοποιούν τα προϊόντα της. Οι λιανικές πωλήσεις της σε λογισµικό είναι περιορισµένες.  

1γ. Η SINGULAR ελέγχει τις εταιρείες SINGULAR ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, ONEWORLD 
AE, BUSINESS EΠΕ και SINGULAR BULGARIA L.T.D., µε ποσοστά συµµετοχής άνω του 
90%. Επίσης κατέχει ποσοστά 33,3% και 20% του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών 
EUROSKILLS AE και SANUO – COM AE αντίστοιχα, ενώ έχει συνάψει συµφωνία µε την 
MICROSOFT για τη χρησιµοποίηση της βάσης δεδοµένων SQL Server της τελευταίας, ώστε οι 
µελλοντικές εκδόσεις των προϊόντων της να στηρίζονται στην εν λόγω βάση δεδοµένων. 

1δ. Ο κύκλος εργασιών της SINGULAR στην εθνική αγορά το έτος 1997 ήταν 2,775 δις δραχµές 
(8.997.325 ECU) ενώ για το ίδιο έτος ο κύκλος εργασιών του οµίλου της SINGULAR µε βάση 
τον ενοποιηµένο ισολογισµό της, ανήλθε σε 4,1 δισ. δραχµές (13.293.345 ECU). 

2α. Η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ιδρυθείσα το 1989, δραστηριοποιείται στις αγορές α) κινητής 
τηλεφωνίας, β) τηλεφωνικών συσκευών και γ) συσσωρευτών και συµµετέχει, εκτός της εταιρείας 
ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ, και στην εταιρεία Π. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ µε ποσοστό 98,04% 

2β. Ο κύκλος εργασιών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το έτος 1997, ανήλθε στο ποσό των 23.504.832.504 
δραχµών (76.206.232 ECU), ενώ ο κύκλος εργασιών του οµίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ, µε βάση τον 
ενοποιηµένο ισολογισµό της, για το ίδιο έτος, στο ποσό των 24.367.477.866 δραχµές (79.006.170 
ECU) 

3α. Η εταιρεία ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ, η οποία έχει ήδη µετονοµασθεί σε MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε., 
δραστηριοποιείται µε την εµπορία παιχνιδιών, ηλεκτρονικών ή µη, ενώ µετά την τροποποίηση 
του καταστατικού της θα ασχολείται και µε την εµπορία (χονδρική και λιανική) Η/Υ, κάθε είδους 
τηλεπικοινωνιακού υλικού, κάθε είδους ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού, συσσωρευτών 
κ.α. Μέσω των καταστηµάτων της θα διατίθενται, κατά την µε α.π. 267/5.2.99 δήλωση των 
γνωστοποιουσών εταιρειών, προϊόντα που προορίζονται κυρίως για οικιακή χρήση και µικρές 
επιχειρήσεις, ειδικότερα δε: προσωπικοί Η/Υ, εκτυπωτές, σκάννερς, µόντεµ και λοιπά 
περιφερειακά και αναλώσιµα - λογισµικό σε τίτλους CD-ROM και άλλα προγράµµατα που 
απευθύνονται στον ερασιτέχνη ή επαγγελµατία χρήστη – πακέτα σύνδεσης INTERNET – 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

3β. Ο κύκλος εργασιών της ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ, το 1997, ανήλθε στο ποσό των 2.601.928 δρχ. 
(8.436 ECU), ο δε κύκλος εργασιών του κλάδου MULTIRAMA ανήλθε το ίδιο έτος σε 
1.223.254.255 δρχ. (3,97 εκατ. ECU) και το 1998 σε 3.500.000.000 δρχ. 

4α. Σχετική αγορά των προϊόντων που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα 
να υποκατασταθούν µεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της 
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σκοπούµενης χρήσης τους, στην υπό κρίση υπόθεση, είναι η αγορά λιανικής πώλησης ειδών 
πληροφορικής, στην οποία δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση MULTIRAMA µέσω των 
οµωνύµων καταστηµάτων της. Η εν λόγω αγορά των ειδών πληροφορικής διακρίνεται στις εξής 
επιµέρους αγορές: α) υλικού και εξοπλισµού πληροφορικής (hardware), στην οποία 
περιλαµβάνονται προσωπικοί Η/Υ, φορητοί Η/Υ, εκτυπωτές κλπ., β) λογισµικού (software), στην 
οποία περιλαµβάνονται διαφόρων ειδών προγράµµατα, γ) παροχή υπηρεσιών σύνδεσης µε το 
Internet και δ) παιχνιδιών για Η/Υ στα οποία περιλαµβάνονται τόσο το λογισµικό, όσο και το 
απαραίτητο υλικό και ο εξοπλισµός. Μολονότι, όµως, ο εξοπλισµός πληροφορικής (hardware) 
και το λογισµικό (software) αποτελούν χωριστές αγορές, εντούτοις θεωρούνται προϊόντα 
συµπληρωµατικά στην κατανάλωση και απευθύνονται στο ίδιο αγοραστικό κοινό.  

4β. Σχετική γεωγραφική αγορά, στην οποία οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά 
προϊόντα υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού είναι η ελληνική επικράτεια. 

5α. ∆ιαθέσιµα στοιχεία για το ακριβές µέγεθος των επιµέρους παραπάνω αγορών δεν υπάρχουν. 
Η συνολική όµως αγορά ειδών πληροφορικής (χονδρική και λιανική πώληση), σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που κατατέθηκαν, ανήλθε το έτος 1997 στο ποσό των 178.471 εκατοµ. δραχµών, από το 
οποίο τα 30.422 εκατοµ. δρχ. αφορούν την αγορά τυποποιηµένου λογισµικού (software), τα 
30.919 εκατοµ. δρχ. την αγορά υπηρεσιών πληροφορικής (professional services) και τα 99.020 
εκατοµ. δρχ. την αγορά εξοπλισµού και υλικού πληροφορικής (hardware). 

5β. Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία SINGULAR κατέχει α) ποσοστό 10,86% στην αγορά 
τυποποιηµένου λογισµικού (που προορίζεται για επιχειρήσεις αλλά και επαγγελµατίες) ενώ οι 
κυριότεροι ανταγωνιστές της όπως η INTRASOFT το 7,06%, η BULL το 2,49%, η COMPUTER 
LOGIC το 5,52% και η SAP το 3,56%, β) ποσοστό 2,76% στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής, 
ενώ οι κυριότεροι ανταγωνιστές της κατέχουν η INTRASOFT το 20%, η BULL το 5% και η 
SYSWARE το 3,41% γ) ποσοστό µόλις 0,2% (200εκ. δρχ.) στην αγορά υλικού και εξοπλισµού 
πληροφορικής. Αµελητέο τέλος εκτιµάται το µερίδιο της εταιρείας και στη σχετική αγορά 
λιανικής πώλησης ειδών πληροφορικής. 

5γ. Όσον αφορά την ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ (MULTIRAMA), που δραστηριοποιείται αποκλειστικά 
στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών πληροφορικής, το έτος 1997 σηµείωσε πωλήσεις (λιανικές) 
στο λογισµικό µεν 306 εκ. δρχ. και στον εξοπλισµό και τα υλικά 905 εκ. δρχ., µεγέθη που 
προσδιορίζουν αµελητέο µερίδιο στην εν λόγω αγορά. 

6α. Η πληροφορική είναι τοµέας ο οποίος διεθνώς γνωρίζει εξαιρετική άνθηση, στη χώρα µας δε 
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµίας, µε 2.000 περίπου επιχειρήσεις 
που η πλειοψηφία τους δραστηριοποιείται και στην αγορά υλικού – εξοπλισµού πληροφορικής 
όσο και στις αγορές λογισµικού και παροχής υπηρεσιών. Η τάση σύγκλισης της βιοµηχανίας 
υπολογιστών µε τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, οι ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις που σηµειώνονται στα προϊόντα πληροφορικής και ο 
επαναπρογραµµατισµός των πληροφοριακών συστηµάτων προκειµένου να αντιµετωπισθεί το 
γνωστό «πρόβληµα του 2000» θα οδηγήσουν στη µεγάλη περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς της 
πληροφορικής εν γένει. 

6β. Τα τελευταία χρόνια, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη χώρα µας, αυξητικές 
τάσεις παρουσιάζει η ζήτηση των ειδών πληροφορικής που απευθύνονται στις µικρές 
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επιχειρήσεις και για οικιακή χρήση (Small Office, Home Office – SOHO) δηλαδή η αγορά στην 
οποία δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ (MULTIRAMA), γεγονός που 
οφείλεται αφενός στη µείωση των τιµών τους στις νέες οικιακές εφαρµογές των πολυµέσων αλλά 
και στην αναγκαιότητα εξοπλισµού των µικρών επιχειρήσεων  

ΙΙΙ. 1α. Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη διάκριση µεταξύ κοινών 
επιχειρήσεων µε χαρακτήρα συγκέντρωσης και κοινών επιχειρήσεων µε χαρακτήρα συνεργασίας 
βάσει του κανονισµού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου της 21.12.89 για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων και ειδικότερα κατά την παρ. 3 της εισαγωγής, κοινές είναι οι επιχειρήσεις που 
ελέγχονται από κοινού από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. 

1β. Κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη 
δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε µία άλλη επιχείρηση, µε την έννοια της 
εξουσίας αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εµπορική στρατηγική συµπεριφορά µιας 
επιχείρησης. Ως εκ τούτου οι µέτοχοι πρέπει να καταλήγουν σε µία από κοινού συνεννόηση για 
τον καθορισµό της εµπορικής πολιτικής της κοινής επιχείρησης (παρ. 19 της Ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της συγκέντρωσης βάσει του κανονισµού ΕΟΚ αριθ. 4064/89). 
Κοινός έλεγχος υπάρχει ακόµη και στην περίπτωση που µειοψηφούντες µέτοχοι έχουν πρόσθετα 
δικαιώµατα τα οποία τους επιτρέπουν να ασκούν αρνησικυρία σε αποφάσεις που έχουν ουσιώδη 
σηµασία στην εµπορική στρατηγική συµπεριφορά της κοινής επιχείρησης. 

1γ. Στην κρινόµενη υπόθεση η εταιρεία ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ, που ελέγχονταν αποκλειστικά από τη 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, µετά την εισφορά του κλάδου «MULTIRAMA» (της ΓΕΡΜΑΝΟΣ) και στη 
συνέχεια την απόκτηση του 34% του µετοχικού της κεφαλαίου από την εταιρεία SINGULAR, θα 
ελέγχεται πλέον από κοινού από την αρχική της µέτοχο και την SINGULAR, δεδοµένου ότι, 
σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, η τελευταία, µολονότι θα έχει τη µειοψηφία του µετοχικού 
κεφαλαίου, α) θα διορίζει τα δύο (2) από τα πέντε (5) µέλη του ∆.Σ. και τον εµπορικό διευθυντή 
της ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ, ο οποίος θα είναι αρµόδιος για τον τοµέα λογισµικού αυτής, β) θα 
απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία τεσσάρων από τα πέντε µέλη του ∆.Σ. και οπωσδήποτε η 
σύµφωνη γνώµη των δύο µελών που θα διορίζονται από την SINGULAR για αποφάσεις που θα 
αφορούν τον τοµέα λογισµικού, λόγω δε της συµπληρωµατικότητας των προϊόντων λογισµικού 
και εξοπλισµού εκτιµάται ότι θα επιδιώκεται η σύµπλευση των µετόχων επί όλων των θεµάτων 
της επιχείρησης. 

1δ. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει: «Οι πράξεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης κοινής επιχείρησης, που έχουν ως αντικείµενο ή 
αποτέλεσµα το συντονισµό της συµπεριφοράς σε θέµατα ανταγωνισµού επιχειρήσεων που 
παραµένουν ανεξάρτητες, δεν αποτελούν συγκέντρωση κατά την παρ. 2 στοιχ.β΄». Όµως, «Η 
δηµιουργία κοινής επιχείρησης η οποία εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης 
οικονοµικής ενότητας και δεν συνεπάγεται το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς είτε 
µεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων, είτε µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και της κοινής 
επιχείρησης, αποτελεί πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχ. β΄». Για να κριθεί 
συνεπώς εάν µια κοινή επιχείρηση έχει χαρακτήρα συγκέντρωσης πρέπει να συντρέχουν µία 
θετική προϋπόθεση, να εκπληρώνει δηλαδή η εν λόγω επιχείρηση µόνιµα όλες τις λειτουργίες 
µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας, και µία αρνητική, αυτή της έλλειψης συντονισµού της 
ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των µητρικών επιχειρήσεων.  
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1ε. Η εταιρεία ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ που ήταν ήδη µία αυτόνοµη οικονοµική ενότητα, θα συνεχίσει 
και µετά τις αποφασισθείσες αλλαγές (εισφορά σ’ αυτήν του κλάδου «MULTIRAMA», αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου) να εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης 
οικονοµικής ενότητας και θα διαθέτει για το σκοπό αυτό επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς και 
λοιπούς πόρους. Συνεπώς πληρούται η θετική προϋπόθεση που απαιτείται. 

1στ. Κρίνεται δε ότι πληρούται και η αρνητική προϋπόθεση της έλλειψης συντονισµού της 
ανταγωνιστικής συµπεριφοράς είτε µεταξύ των ελεγχουσών επιχειρήσεων, είτε µεταξύ των 
επιχειρήσεων αυτών και της κοινής επιχείρησης δεδοµένου ότι:  

α) Η κοινή επιχείρηση θα δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση για οικιακή χρήση και µικρές 
επιχειρήσεις, υλικών και εξοπλισµού πληροφορικής, λογισµικού, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και 
στη παροχή υπηρεσιών σύνδεσης µε το INTERNET. Η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν 
δραστηριοποιείται σε καµία από τις αγορές της κοινής επιχείρησης, ενώ η εταιρεία SINGULAR 
δραστηριοποιείται σε περιορισµένο βαθµό στις ίδιες αγορές µε την κοινή επιχείρηση.  

β) Το γεγονός ότι µία από τις µητρικές επιχειρήσεις δραστηριοποιείται, και µάλιστα 
δευτερευόντως σε σχέση µε τις κύριες δραστηριότητες της, στην ίδια αγορά µε την κοινή 
επιχείρηση δεν είναι αποφασιστικό για τον χαρακτηρισµό µιας κοινής επιχείρησης ως σύµπραξης. 
Σύµφωνα µε την (∆εύτερη) Ανακοίνωση της Επιτροπής (1994) σχετικά µε τη διάκριση µεταξύ 
κοινών επιχειρήσεων µε χαρακτήρα συγκέντρωσης και κοινών επιχειρήσεων µε χαρακτήρα 
συνεργασίας, ο συντονισµός των ιδρυτικών επιχειρήσεων και της κοινής επιχείρησης είναι 
κρίσιµος µόνον καθόσον αποτελεί µέσο για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση του συντονισµού 
µεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων (αρ.8 και 17). Ο δε συντονισµός των µητρικών 
επιχειρήσεων, ο οποίος είναι κρίσιµος για τον χαρακτηρισµό της κοινής επιχείρησης ως 
συγκέντρωσης ή σύµπραξης µπορεί να αποκλεισθεί όταν µόνο µία ιδρυτική επιχείρηση 
εξακολουθεί να ασκεί δραστηριότητες στην αγορά της κοινής επιχείρησης (αρθ. 18). 

2α.  Συνεπώς η σχεδιαζόµενη κοινή επιχείρηση ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ, ήδη µετανοµασθείσα σε 
MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε., των εταιρειών ΓΕΡΜΑΝΟΣ και SINGULAR, συνιστά συγκέντρωση 
επιχειρήσεων κατά τους όρους του άρθρου 4 παρ.5 εδ. β΄ και υπόκειται υποχρεωτικά σε 
προηγούµενη γνωστοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ν.703/77, όπως 
ισχύει, διότι συντρέχει η µία τουλάχιστον από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, αυτή του 
κύκλου εργασιών, δεδοµένου ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των συµµετεχουσών στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ υπερβαίνει το σε δραχµές ισόποσο 
των 50.000.000 ECU και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, 
κάθε µία χωριστά στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχµές ισόποσου 
των 5.000.000 ECU (SINGULAR: 8.997.325 ECU και ΓΕΡΜΑΝΟΣ: 76.209.232 ECU) 

2β. Σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του νόµου, πρέπει να γνωστοποιείται µέσα σε δέκα εργάσιµες 
ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την 
απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης και βέβαια πριν την 
πραγµατοποίησή της.  

Στην υπό κρίση υπόθεση το προσύµφωνο συνεργασίας υπογράφηκε στις 18.12.98 και 
γνωστοποιήθηκε στις 5.1.99, δηλαδή µέσα στην προβλεπόµενη από το νόµο προθεσµία. 
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2γ. Σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, µε απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που υπόκειται σε προηγούµενη 
γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά 
ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τµήµα της και ιδίως µε τη 
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 

Συνεκτιµώντας την δυναµική ανάπτυξη των σχετικών αγορών που αφορά η υπό κρίση 
συγκέντρωση, τον µεγάλο αριθµό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ΄ αυτές, τα 
σχετικώς µικρά µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων αλλά και 
όλων των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, την έλλειψη νοµικών και πραγµατικών εµποδίων 
εισόδου στις αγορές αυτές, που διαµορφώνουν συνθήκες ισχυρού πραγµατικού και δυνητικού 
ανταγωνισµού συµπεραίνεται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δε θα περιορίσει σηµαντικά τον 
ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές που αφορά. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι η από 5.1.1999 γνωστοποιηθείσα απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας 
ΚΙΝΤΣ ΣΕΝΤΕΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ από τις εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και SINGULAR 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ συνιστά συγκέντρωση κατά τους 
όρους του νόµου και ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση απαγόρευσή της. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 26η Απριλίου 1999  

Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

                Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

    Λεωνίδας Νικολούζος 

Η Γραµµατέας 

 

Αλεξάνδρα - Μαρία  Ταραµπίκου 


