
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 52 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 27η Απριλίου 
1999, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
 Λεωνίδας Νικολούζος και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν η από 15.4.1999 αίτηση των εταιρειών ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. για την χορήγηση άδειας παρέκκλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παράγρ. 3 του 
ν. 703/77, όπως ισχύει, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η από µέρους της εταιρείας ΚΙΚΙΖΑΣ 
ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., προ της έκδοσης της οριστικής απόφασης της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι αιτούσες ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΣΤΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Αθανασίου 
Τζαβέλλα. Επίσης τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
πρώτης των παρισταµένων εταιρειών Γεώργιος Κίκιζας και ο Αν. Γεν. ∆ιευθυντής αυτής 
Παναγιώτης Βαγγής. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και κατέληξε προτείνοντας την αποδοχή της 
κρινόµενης αίτησης, δεδοµένου ότι από τα προσκοµισθέντα από τους αιτούντες στοιχεία 
προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 4ε παράγρ. 3 του ν.703/77, 
όπως ισχύει. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι εκπρόσωποι των αιτουσών εταιρειών, οι οποίοι 
συντάχθηκαν µε την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, απάντησαν σε 
ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την 
παραδοχή της κρινόµενης αίτησης. 

Κατόπιν, απεχώρησαν της αιθούσης τα ενδιαφερόµενα µέρη και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκεφθείσα, και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της 
Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, οι αιτούσες, 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι.  Κατά το άρθρο 4 παράγρ. 2 εδ. α’ του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται και όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις. 

Κατά την διάταξη του άρθρου 4β παράγρ. 1 του ιδίου νόµου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων 
πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από τη 
σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση 
συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν συντρέχουν τα αναφερόµενα 
κριτήρια ως προς το µέγεθος του µεριδίου της αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η 
συγκέντρωση ή προς το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που 
συµµετέχουν στην συγκέντρωση, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4στ. 

Εξ άλλου, κατά τα άρθρα 4γ παράγρ. 1, 4δ παραγρ. 4 και 6 και 4ε παράγρ. 1 του ανωτέρω νόµου, 
µε απόφαση της Επιτροπής, διαπιστώνεται αν η υποκειµένη σε προηγούµενη γνωστοποίηση 
συγκέντρωση µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα 
σηµαντικό, σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα της και 
ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης και σε καταφατική περίπτωση 
απαγορεύεται µέχρι δε την έκδοση της αποφάσεως αυτής η πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. 

Σύµφωνα όµως, µε την παράγρ. 3 του ως άνω τελευταίου άρθρου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
µπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει κατ’ εξαίρεση παρέκκλιση από τις διαληφθείσες 
υποχρεώσεις, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές ζηµιές σε βάρος µιας ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων, τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης, ή σε βάρος τρίτου. Η άδεια δε 
παρέκκλισης µπορεί να ζητείται και να παρέχεται οποτεδήποτε είτε πριν από την γνωστοποίηση 
είτε µετά την συναλλαγή. 

ΙΙ.  Από όλα τα στοιχεία του σχηµατισθέντος υπηρεσιακού φακέλλου της υποθέσεως, τους 
ισχυρισµούς και εξηγήσεις, του πληρεξουσίου δικηγόρου των αιτουσών και την όλη, ενώπιον της 
Επιτροπής διαδικασία, προέκυψαν τα εξής: 

1. Στις 15.4.1999 γνωστοποιήθηκε στην Γραµµατεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, το από 31.3.99 προσύµφωνο πώλησης 
µετοχών µεταξύ των εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. (πωλήτρια - εφεξής ΜΥΛΟΙ 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ), ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αγοράστρια - εφεξής ΚΙΚΙΖΑΣ) και του κ. 
Κωνσταντίνου Λούλη βασικού µετόχου της πωλήτριας. 

Με το εν λόγω προσύµφωνο η εταιρεία ΚΙΚΙΖΑΣ δεσµεύτηκε να εξαγοράσει το 97,5% των 
µετοχών δηλ. 1.992.128 µετοχές (επί συνόλου 2.043.085) της εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. (εφεξής ΣΤΕΛΛΑ) από την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η 
οποία τις κατέχει, αντί του αναφεροµένου στο προσύµφωνο τιµήµατος.  

Η υπογραφή της οριστικής συµβάσεως τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της εγκρίσεως της από 
την Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

Επίσης, δυνάµει ιδιωτικού συµφωνητικού (31.3.99) µεταξύ µετόχων της εξαγοράζουσας και της 
πωλήτριας παρέχεται η δυνατότητα στην πωλήτρια εταιρεία να συµµετάσχει στο κεφάλαιο της 
ΚΙΚΙΖΑΣ κατά 10% δια µονοµερούς αυξήσεως κεφαλαίου εκ µέρους της, ύψους 880.000.000 
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δρχ.. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ δεν θα έχει δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εξαγοράζουσας. 

Παράλληλα µε την ως άνω γνωστοποίηση του άρθρου 4β παράγρ. 1 στις 15.4.99 υποβλήθηκε 
στην υπηρεσία µας από τις ανωτέρω εταιρείες, αίτηση χορήγησης άδειας πραγµατοποίησης της 
συγκέντρωσης κατά παρέκκλιση πριν την έκδοση οριστικής απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παράγρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, προκείµενου να 
αποφευχθεί σοβαρή οικονοµική ζηµία σε βάρος των ανωτέρω εταιρειών. 

2α. Η εταιρεία ΚΙΚΙΖΑΣ, µετά την διάσπαση της εταιρείας ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΙΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ (εφεξής ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΙΚΙΖΑΣ) κατά τις διατάξεις του ν.2166/93, 
απορρόφησε τον κλάδο σιµιγδαλιού και ζυµαρικών αυτής (βλ. Απόφαση Ε.Α. Νο 34/ΙΙ/1999). Η 
εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση σιµιγδαλιού και ζυµαρικών στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα εισάγει από το εξωτερικό ζυµαρικά ειδικών τύπων όπως 
Τορτελλίνι, Ραβιόλι και Λαζάνια. ∆ιαθέτει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά µέσω δικτύων 
πωλήσεων σε µεγάλες αλυσίδες υπεραγορών (super markets), ενώ για τους µικρότερους πελάτες 
των επαρχιών η εταιρεία συνεργάζεται µε αντιπροσώπους. 

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της εταιρείας, το 1998, ανήλθε σε 15,2 δις δρχ. περίπου (ήτοι 
45,9 εκατοµ. ECU περίπου) ενώ ο κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά, το ίδιο έτος, σε 
12,4 δρχ. περίπου (ήτοι 37,6 εκατοµ. ECU περίπου), όπως προκύπτει από τα οικονοµικά στοιχεία 
της εταιρείας ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ, από την οποία προήλθε. 

2β. Η εταιρεία ΣΤΕΛΛΑ, οι µετοχές της οποίας προσυµφωνήθηκε να πωληθούν στην 
εταιρεία ΚΙΚΙΖΑΣ, ιδρύθηκε το 1980, έχει έδρα το Περιστέρι Αττικής και προήλθε από 
µετατροπή σε Α.Ε. της εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ – ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ, η οποία 
συστάθηκε το 1949. Μέτοχοί της είναι η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (97,5%) και ο κ. 
Χαϊτόγλου (2,5%). Η εταιρεία έχει ως αντικείµενο την παραγωγή ζυµαρικών, διαθέτει δε ειδικά 
ζυµαρικά (µε αυγά και γάλα) που παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων (φασόν), καθώς και 
τυποποιηµένα προϊόντα τοµάτας που παράγονται για λογαριασµό της στο εξωτερικό. Επιπλέον 
δραστηριοποιείται στη συσκευασία σε κενό αέρος και διάθεση σιµιγδαλιού. 

Η δραστηριότητα της παραγωγής ζυµαρικών συµβάλλει κατά ποσοστό σηµαντικά ανώτερο του 
50% στη διαµόρφωση του συνολικού κύκλου εργασιών της, ενώ ποσοστό άνω του 10% αφορά τη 
δραστηριότητα των τοµατοειδών και το υπόλοιπο αφορά την τυποποίηση σιµιγδαλιού. Οι 
εξαγωγές αφορούν ποσοστό άνω του 10% των συνολικών πωλήσεών της και πραγµατοποιούνται 
στην Αλβανία, τη Νότιο Αφρική, στις ΗΠΑ, τα Σκόπια και το Σουδάν. Τα παραγόµενα προϊόντα 
της διατίθενται στο εµπόριο µέσω δικτύων πωλήσεων και αντιπροσώπων µε το εµπορικό σήµα 
ΣΤΕΛΛΑ. Η εν λόγω εταιρεία έχει αναλάβει τη διακίνηση και των ζυµαρικών ΗΛΙΟΣ. 

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της εταιρείας, το 1998, ανήλθε σε 4.313.763.000 δρχ (ήτοι 13 
εκατοµ. ECU περίπου), ενώ ο κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά, το ίδιο έτος, σε 
4.143.797.000 δρχ. (ήτοι 12,5 εκατοµ. ECU). 

3. Η προσυµφωνηθείσα συναλλαγή αφορά στα προϊόντα του σιµιγδαλιού, των ζυµαρικών 
και των προϊόντων τοµάτας, κάθε ένα από τα οποία στοιχειοθετεί διαφορετική σχετική αγορά από 
άποψη προϊόντος. 
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4α.  Στην αγορά σιµιγδαλιού δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες µικρές και µεγάλες σε 
µέγεθος, όπως οι ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ (που παράγει σιµιγδάλι κυρίως για ιδία χρήση), ΜΥΛΟΙ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Π. ∆ΑΚΟΣ ΑΒΕΕ, ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ ΑΥΛΩΝΑΣ,  
ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κλπ. 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες στη λιανική αγορά σιµιγδαλιού κατά δήλωσή τους 
θα κατέχουν συνολικά µερίδιο 1,27%. 

4β.  Στην αγορά ζυµαρικών οι κυριότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται είναι η ΜΙΣΚΟ 
Α.Ε. και η µητρική της εταιρεία BARILLA, η οποία είναι η µεγαλύτερη Ιταλική εταιρεία 
ζυµαρικών, και ακολουθούν οι ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ, ΣΤΕΛΛΑ, Π. ∆ΑΚΟΣ ΑΒΕΕ, ΑΦΟΙ Θ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., και ΜΑΚΒΕΛ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  ΑΒΕΕ. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των συµµετεχουσών εταιρειών οι οποίες στηρίχθηκαν στη µελέτη της 
I.R.I. RETAIL AUDIT, τα µερίδια αγοράς αυτών και των κυριότερων ανταγωνιστών τους στην 
λιανική αγορά έχουν ως εξής: ΚΙΚΙΖΑΣ (ΜΕΛΙΣΣΑ) 19,1%, ΣΤΕΛΛΑ 13%, και MISKO-
BARILLA ( από κοινού) 39,1%. 

4γ.  Τέλος, στην αγορά τοµάτας (και προϊόντων αυτής) δραστηριοποιούνται αρκετές µεγάλες 
και βιώσιµες εταιρείες όπως οι ΜΙΡΟ (ΕΛΑΙΣ), ΚΥΚΝΟΣ, ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, ΜΙΣΚΟ, ΣΤΕΛΛΑ, 
HEINZ κ.α. 

Η εξαγοραζόµενη εταιρεία έχει αποκλειστική παρουσία στην λιανική αγορά, όπου τα µερίδια 
κατ΄ εκτίµηση των συµµετεχουσών εταιρειών στη συγκέντρωση διαµορφώθηκαν το 1998 ως 
εξής: ΜΕΛΙΣΣΑ–ΚΙΚΙΖΑΣ (ΜΙΡΟ/ΕΛΑΪΣ) 42%, ΚΥΚΝΟΣ 17,9%, ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 8%, 
ΜΙΣΚΟ 4,8% και ΣΤΕΛΛΑ 4,1%. 

5. Με την ολοκλήρωση της συµφωνίας, η ΚΙΚΙΖΑΣ θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της 
ΣΤΕΛΛΑ και συνεπώς δηµιουργείται οριζόντια συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παράγρ. 2β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία εµπίπτει στις σχετικές µε τις 
συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του νόµου αυτού. 

Η συγκέντρωση αυτή υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4β παράγρ. 1 του ιδίου νόµου, δεδοµένου ότι πληρούνται και οι δύο 
προϋποθέσεις, που ορίζουν αυτές τόσο του µεριδίου αγοράς όσο και του συνολικού κύκλου 
εργασιών. 

Συνεπώς τα συµβαλλόµενα µέρη είχαν υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης της 
συγκέντρωσης τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο 4β, πράγµα το οποίο έπραξαν 
εµπρόθεσµα καταθέτοντας το σχετικό προσύµφωνο πώλησης στη Γραµµατεία της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού στις 15.4.99. 

Με δεδοµένο δε στις ως άνω σχετικές αγορές των προϊόντων της συγκέντρωσης 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα πολλές δυναµικές εταιρείες µε τα προαναφερόµενα µερίδια 
πιθανολογείται ότι αυτή δε αναµένεται να επηρεάσει αισθητά τις συνθήκες ανταγωνισµού στις 
ειρηµένες αγορές. 

ΙΙΙ. Με βάση τα ανωτέρω εκτιθέµενα και το γεγονός, ότι οι αιτούσες εταιρείες, ισχυριζόµενες 
ότι τυχόν καθυστέρηση ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης είναι ικανή να επιφέρει σοβαρές ζηµίες 
σε βάρος τους, υποβάλλουν νοµίµως το υπό κρίση αίτηµα χορήγησης παρέκκλισης από την 
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υποχρέωση µη πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης µέχρι να εκδοθεί η ειρηµένη απόφαση. 
Εποµένως το εν λόγω αίτηµα θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την βασιµότητά του 
από άποψη ουσίας. 

Από τα ίδια στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως προκύπτουν τα ακόλουθα :  

α) Η εξαγοραζόµενη εταιρεία ΣΤΕΛΛΑ ακολουθεί ραγδαία επιταχυνόµενη πορεία επιδείνωσης 
της θέσης της στις σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, όπως συνάγεται από τις 
πωλήσεις της κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουάριος 1997 – Φεβρουάριος 1999. 

Η συνεχιζόµενη αυτή µεγάλη πτώση του µεριδίου της, επιφέρουσα µείωση της διαπραγµατευτική 
της ισχύος, θα έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορεί να εξασφαλίζει ανταγωνιστικούς όρους 
εµπορίας των προϊόντων της, ιδίως έναντι των µεγάλων super markets, που απειλούν να µη 
δέχονται αυτά προς διάθεση, µε µεγάλες έτσι οικονοµικές ζηµίες τόσο της ίδιας όσο και της 
εξαγοράζουσας επιχείρησης. 

β) Οι εν λόγω ζηµίες της ΣΤΕΛΛΑ είναι ήδη εµφανείς στα οικονοµικά αποτελέσµατα των 
χρήσεων 1996, 1997 και 1998, τα οποία δείχνουν κέρδη ύψους 36,3 εκατ. δρχ. για την πρώτη και 
ζηµίες ύψους 135 εκατ. δρχ. και 156,7 εκατ. δρχ. για τις επόµενες αντίστοιχα. Σηµειώνεται δε ότι, 
αν η εταιρεία ΣΤΕΛΛΑ έχει πραγµατοποιήσει τις νόµιµες αποσβέσεις το 1998, οι ζηµίες το έτος 
αυτό θα ανήρχοντο σε 448 εκ. δρχ. 

Περαιτέρω, το δίµηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1999 οι ζηµίες της εταιρείας ανήλθαν σε 136 εκ. 
δρχ. (περιλαµβανοµένων των αποσβέσεων), που σηµαίνει ότι, εάν η κατάσταση σταθεροποιηθεί 
στα επίπεδα αυτά, οι ζηµίες για το 1999 αναµένεται να υπερβούν τα 800 εκ. δρχ.  

Φαίνεται λοιπόν ότι η εξαγοραζόµενη βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωµών µε έλλειµµα 
ρευστότητας του Απριλίου ύψους [...] δρχ., το οποίο στο τέλος Μαϊου θα έχει ανέλθει στις [...] 
δρχ. χωρίς δυνατότητα νέου τραπεζικού δανεισµού αφού έχει καλύψει ήδη τα εγκεκριµένα όρια 
τραπεζικής χρηµατοδότησης της µε δανεισµό ποσού ύψους [...] εκ. δρχ. από το οποίο τα [...] εκ. 
δρχ. έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα και έχει δοθεί προσωρινή 15ήµερη παράταση µέχρι 28.4.99 
για την πληρωµή τους. 

γ) Τέλος, σηµαντικά προβλήµατα ανακύπτουν καθηµερινά εξαιτίας της κακής κατάστασης των 
παραγωγικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης µε δυσµενείς επιπτώσεις στην ποιοτική στάθµη 
των προϊόντων. Αναφέρεται µάλιστα ότι πρόσφατα αποσύρθηκαν από την αγορά τεράστιες 
ποσότητες προϊόντων λόγω σοβαρών ποιοτικών προβληµάτων, και ότι η ανανεωµένη συσκευασία 
των προϊόντων ΣΤΕΛΛΑ όχι µόνο δεν βοήθησε στην προώθηση των πωλήσεων αλλά απέτυχε σε 
τέτοιο βαθµό ώστε να απαιτείται ή άµεση αντικατάστασή της. 

Επειδή από όλα τα ανωτέρω και ιδίως την ήδη δυσχερή οικονοµική κατάσταση της 
εξαγοραζόµενης εταιρείας, πιθανολογείται, ότι από την αναβολή πραγµατοποίησης της 
συγκέντρωσης, για όσο χρονικό διάστηµα θα αναµένεται να εκδοθεί επ΄ αυτής η σχετική 
απόφαση της επιτροπής, πράγµα για το οποίο έχουν εγγράφως δεσµευτεί οι αιτούσες, θα 
επέλθουν σοβαρές ζηµίες τόσο σ΄ αυτές όσο και στους τρίτους δανειστές της εξαγοραζόµενης, 
λόγω της βεβαίας περαιτέρω επιδείνωσης της οικονοµικής και ανταγωνιστικής της καταστάσεως, 
που θα συνεπάγεται αδυναµία ανταπόκρισής της στις συνθήκες της αγοράς και τις οικονοµικές 
της υποχρεώσεις. 
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Επειδή ενόψει τούτων η υπό κρίση αίτηση για να επιτραπεί στις αιτούσες παρέκκλιση από τις 
υποχρεώσεις του άρθρου 4ε παραγ. 1 του ν.703/1977 κρίνεται, κατά πιθανολόγηση, ότι είναι και 
ως προς την ουσία της βάσιµη. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆έχεται την από 15.4.1999 αίτηση των εταιρειών ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΤΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. και επιτρέπει 
στις αιτούσες παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 
4ε του ν.703/77, όπως ισχύει, για την από µέρους της εταιρείας ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
εξαγοράς της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 3
η

 Μαϊου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

              Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την απόφαση 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

Βλάσιος Ασηµακόπουλος 

 

Η Γραµµατέας 

 

Αλεξάνδρα Μαρία Ταραµπίκου 


