
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 53 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 6η Μαΐου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
µε την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος:  Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, 

 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, και  
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 

Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της συνεδριάσεως ήταν η αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε 

παράγρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, σχετικά µε την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας 
µε την επωνυµία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ERGODATA S.A. από την εταιρεία µε 

την επωνυµία ΙΝΦΟ – ΚΟΥΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (COMPUTERS, PERIPHERIALS AND COMMUNICATIONS) 
και τον διακριτικό τίτλο INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. και τους Θεόδωρο Φέσσα και Ευτυχία 
Κουτσουρέλη. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι αιτούντες εταιρεία ΙΝΦΟ – ΚΟΥΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (COMPUTERS, PERIPHERIALS 
AND COMMUNICATIONS), Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη, δια των 

πληρεξουσίων τους δικηγόρων, Φιλίππου Φυλακτόγλου και Ευθυµίας Κινινή. 

Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κ. Σοφία Καµπερίδου, η 
οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και πρότεινε να επιτραπεί στους 

αιτούντες, βάσει του άρθρου 4ε παράγρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, παρέκκλιση από τις 
υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου αυτού µε σκοπό να ασκήσουν 
τα δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε τις αποκτηθείσες µετοχές, στη Γενική Συνέλευση της 

εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.. Στην συνέχεια έλαβαν το λόγο οι ανωτέρω 
πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις των αιτούντων, παρέσχον πληροφορίες, 
εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της 

Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή να χορηγήσει την αιτούµενη άδεια παρέκκλισης.  

Κατόπιν απεχώρησαν της αιθούσης τα ενδιαφερόµενα µέρη και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκεφθείσα και αφού έλαβε υπ' όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της 
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Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και 
προφορικώς, η αιτούσα κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Η εταιρεία µε την επωνυµία ΙΝΦΟ – ΚΟΥΕΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (COMPUTERS, PERIPHERIALS AND 

COMMUNICATIONS) και τον διακριτικό τίτλο INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.  (στο εξής ΙΝΦΟ – 
ΚΟΥΕΣΤ) απέκτησε µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών συνολικά 301.000 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές (88.200 την 7η Απριλίου 1999 και 212.800 την 14η Απριλίου 1999) της εταιρείας 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. (στο εξής ERGODATA). Με τις προαναφερθείσες δύο 
αγορές η ΙΝΦΟ–ΚΟΥΕΣΤ κατέχει ποσοστό της τάξης του 15,84% της ERGODATA. 

Τα φυσικά πρόσωπα Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη τα οποία αποτελούν τους 

βασικούς µετόχους της εταιρείας ΙΝΦΟ–ΚΟΥΕΣΤ (µε ποσοστά 55,80% ο πρώτος και 25,65% η 
δεύτερη) κατέχουν αντίστοιχα 186.540 και 148.520 µετοχές της ERGODATA. Εποµένως το 
ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας που κατέχει η ΙΝΦΟ–ΚΟΥΕΣΤ από 

κοινού µε τους βασικούς µετόχους της ανέρχεται συνολικά σε 33,48%. 

Στις 21 Απριλίου 1999 τόσο η εταιρεία ΙΝΦΟ–ΚΟΥΕΣΤ όσο και τα προαναφερθέντα φυσικά 
πρόσωπα, υπέβαλλαν αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παράγρ. 

3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, προκειµένου να προβούν στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου που 
απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές που κατέχουν στην εταιρεία ERGODATA, κατά 
την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευσή της, που θα λάβει χώρα την 10η Μαϊου 1999 καθώς 

επίσης και κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί την ίδια µέρα, 
δεδοµένου ότι η αξία της επένδυσής τους έχει ήδη αρχίσει να διακυβεύεται σοβαρά. 

ΙΙ. (α) Η εταιρεία ΙΝΦΟ–ΚΟΥΕΣΤ εδρεύει στην Καλλιθέα (Αλ. Πάντου 27) και από την 

ίδρυσή της δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής µε κύριο αντικείµενό της την 
αντιπροσώπευση, διανοµή, συναρµολόγηση και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακών τους. Οι βασικοί της µέτοχοι είναι ο Φέσσας Θεόδωρος Φέσσα και η 

Κουτσουρέλη Ευτυχία (σύζυγος Θ. Φέσσα) που κατέχουν αντίστοιχα το 55,80%  και 25,65% 
του συνόλου των µετοχών της εταιρείας. 

Η ΙΝΦΟ–ΚΟΥΕΣΤ ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, τις παρακάτω εταιρείες:  

1) DECISION SYSTEM INTEGRATION S.A. (µε ποσοστό συµµετοχής 100%) που 
δραστηριοποιείται στην πώληση λογισµικού και εξειδικευµένων σχετικών υπηρεσιών. 
2) COM–QUEST Α.Ε. (µε ποσοστό συµµετοχής 70%) που ασχολείται µε την παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
3) HELLAS ON LINE Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών Internet από 
το 1993 και η οποία ελέγχεται κατά 100% από την COM–QUEST Α.Ε.  

4) CYBERGRID ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Η εταιρεία HELLAS ON LINE Α.Ε. 
κατέχει το 99,5% ενώ η COM–QUEST Α.Ε. το 0,5% αυτής. Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε το 

1996 µε σκοπό τη λειτουργία χώρου αναψυχής µε τη µορφή “Internet Café” και από 1.7.1997 
βρίσκεται σε αδράνεια.  
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5) COM–QUEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  (µε ποσοστό συµµετοχής 99,99%) που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της πληροφορικής. 

Ο κύκλος εργασιών της  ΙΝΦΟ–ΚΟΥΕΣΤ κατά το 1998, ανήλθε σε 34.531.955.391 δρχ., δηλ. 

104.169.423 ECU περίπου, ενώ µε βάση τον ενοποιηµένο ισολογισµό για το ίδιο έτος, ο κύκλος 
εργασιών του οµίλου ανέρχεται στο ποσό των 35.394.221.158 δρχ., δηλ. 106.770.542 ECU 
περίπου. 

   (β) Η εταιρεία ERGODATA ιδρύθηκε το 1987, εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων 
(Αργυρουπόλεως 2α) και δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών και πιο συγκεκριµένα στο χώρο της προώθησης και τεχνικής υποστήριξης 

προγραµµάτων λογισµικού (S/W) και εφαρµογών λογισµικού (Applications) για µεσαία 
συστήµατα υπολογιστών, ολοκληρωµένων λύσεων σε κάθετες αγορές (βιβλιοθήκες) και 
εξειδικεύεται στην προώθηση και τεχνική υποστήριξη κέντρων εξυπηρέτησης (call centers) 

πελατών. Επίσης ασχολείται µε την προώθηση και υποστήριξη συστηµάτων µηχανογραφικού 
εξοπλισµού και τηλεφωνικών κέντρων, τα  οποία αποτελούν µέρος των δραστηριοτήτων της 
στην προώθηση ολοκληρωµένων λύσεων.  

Το µετοχικό κεφάλαιό της που ανέρχεται σε 1.900.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 1.900.000 
µετοχές, και σ’αυτό συµµετέχουν η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. µε ποσοστό 13,11%, η ΙΝΦΟ–
ΚΟΥΕΣΤ µε ποσοστό 15,84%, ο Θεόδωρος Φέσσας µε ποσοστό 9,82%, η Ευτυχία 

Κουτσουρέλη µε ποσοστό 7,82% και λοιποί µέτοχοι (των οποίων ο αριθµός δεν δύναται, κατά 
δήλωση των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών, δεν δύναται να προσδιορισθεί) µε 
ποσοστό 53,41%  

H ERGODATA συµµετέχει µε ποσοστό 20,1% στην εταιρεία ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.–ERGOLEASING A.E., η οποία δραστηριοποιείται στη 
χρηµατοδοτική µίσθωση κινητού εξοπλισµού τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ελεύθερους 

επαγγελµατίες και προσφέρει πέραν της κλασσικής µορφής leasing και όλες τις άλλες µορφές 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης όπως leasing σε συνάλλαγµα, leasing µε κυµαινόµενα µισθώµατα 
κλπ. 

Ο κύκλος εργασιών της ERGODATA κατά το 1998 ανήλθε σε 2.488.529.859 δρχ. δηλ. 
7.506.923 ECU περίπου. 

ΙΙΙ. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται 

από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, της τιµής τους και της σκοπούµενης χρήσης τους. 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση των γνωστοποιούντων µερών, στην εν λόγω συγκέντρωση σχετική 

αγορά είναι γενικά ο κλάδος της πληροφορικής ο οποίος περιλαµβάνει τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 
 1. Παραγωγική δραστηριότητα 

  α) παραγωγή Η/Υ και λοιπών προϊόντων πληροφορικής 
  β) παραγωγή ταµειακών συστηµάτων 
  γ) παραγωγή λογισµικού 

 2. Εµπορική δραστηριότητα 
  α) εµπορία Η/Υ, εξαρτηµάτων, περιφερειακών και λογισµικού 
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 3. Παροχή υπηρεσιών 
  α) εγκαταστάσεις συστηµάτων 
  β) µεγάλα έργα 

  γ) τεχνική υποστήριξη 
  δ) υπηρεσίες Internet 

Σηµειώνεται δε ότι η εξαγοραζόµενη δραστηριοποιείται και στην αγορά παροχής υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών. 

IV.   Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγρ. 2 εδ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, “συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία 

επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του 
συνόλου ή τµηµάτων µιάς ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων”. 

Η εταιρεία ΙΝΦΟ–ΚΟΥΕΣΤ, από κοινού µε τους δύο βασικούς της µετόχους, τον Θεόδωρο 

Φέσσα και την Ευτυχία Κουτσουρέλη, αποκτούν το 33,48% της ERGODATA, ποσοστό όµως 
που θεωρείται ικανό για την απόκτηση του ελέγχου αυτής και την ανάληψη της ∆ιοίκησης 
δεδοµένου ότι η εξαγοραζόµενη διαθέτει µετοχική βάση µε µεγάλη διασπορά και µόνο ένας 

µέτοχος η Τράπεζα Εργασίας κατέχει το 13,41%. (Ε.Α. 112/98 και Ε.Ε. IV/M 613 Jefferson 
Smurfit Group Plc κλπ.). Συνεπώς δηµιουργείται συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια 
του άρθρου 4 παράγρ. 2β, η οποία εµπίπτει στις σχετικές µε τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του 

νόµου αυτού. 

V.  Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παράγρ. 1, του ν. 703/77, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι 

πληρούται τουλάχιστον η µία από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα 
αυτή του κύκλου εργασιών. 

VI.   Επίσης, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία 

υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο, πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα 
σε δέκα (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. Στην 

υπό κρίση υπόθεση η ΙΝΦΟ–ΚΟΥΕΣΤ απέκτησε στις 7 και 14 Απριλίου 1999 συνολικά, µέσω 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 301.000 µετοχές της ERGODATA και η συγκέντρωση 
γνωστοποιήθηκε εµπρόθεσµα την 21.4.1999. 

VII. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 ν.703/77, ως ισχύει, ο έλεγχος µιας επιχείρησης αποκτάται, 
και εποµένως η συγκέντρωση πραγµατοποιείται, όταν αποκτάται η δυνατότητα καθοριστικής 
επίδρασης στη δραστηριότητα µιας επιχείρησης µη όντως κρισίµου κατά πόσο ο έλεγχος αυτός 

πράγµατι ασκείται (ΕΑ 41/1995).  

Σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 1 του Ν. 703/77, ως ισχύει, απαγορεύεται η πραγµατοποίηση 
συγκεντρώσεων που υπάγονται στη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου µέχρι την έκδοση 

απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Κατ’ εξαίρεση του ως άνω κανόνα, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου, δεν απαγορεύεται η απόκτηση, στα πλαίσια 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών, συµµετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο µιας επιχείρησης, δεν 

απαγορεύεται, δηλαδή, η, κατά την ανωτέρω έννοια, απόκτηση της δυνατότητας καθοριστικής 
επίδρασης στη δραστηριότητα της αποκτωµένης επιχείρησης, στην περίπτωση, όµως, αυτή, ο 
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αποκτών δεν µπορεί ν’ ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε τους συγκεκριµένους 
τίτλους ή «…τα ασκεί µόνο για να διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής του και βάσει 
ειδικής άδειας, η οποία παρέχεται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού βάσει της παρ. 3 του ίδιου 

άρθρου», διασφαλιζοµένης, µε τον τρόπο αυτό, της αποτελεσµατικότητας του προληπτικού 
ελέγχου που επιβάλει η παράγραφος 1 του αυτού άρθρου. Στο άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, ως 
ισχύει ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτηση, να 

επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές ζηµιές σε βάρος µιας ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου…». 

Κατά την γενοµένη κατά πλειοψηφία δεκτή κρίση της Επιτροπής, στην ως άνω εξαιρετική 
περίπτωση απόκτησης µετοχών στα πλαίσια χρηµατιστηριακών συναλλαγών, η προβλεποµένη 
από το άρθρο 4ε παράγρ. 2 άδεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ναι µεν χορηγείται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του αυτού άρθρου, πλην, όµως, η χορήγησή της 
(ως εκδήλωση της αποκτηθείσης ήδη συµµετοχής που εξασφαλίζει το έλεγχο) υπόκειται σε 
περιορισµούς τόσο ως προς το εύρος της ασκήσεως των δικαιωµάτων ψήφου όσο και ως προς 

τον σκοπό που η παρέκκλιση χορηγείται ο οποίος, κατά τη ρητή διατύπωση του νόµου, είναι η 
διατήρηση της αξίας της επένδυσης του αποκτήσαντος τις µετοχές και δεν χρειάζεται η 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου. ήτοι δεν χρειάζεται ν’ 

αποσκοπεί  στην αποφυγή σοβαρών ζηµιών σε βάρος µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων τις 
οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου (οπότε η χορήγηση αδείας κατά 
παρέκκλιση οδηγεί σε άσκηση του ελέγχου κατά τρόπο πλήρη και απεριόριστο). 

Στην υπό κρίση υπόθεση, όπως προκύπτει από τα προσκοµισθέντα στην Επιτροπή υπ’ αριθµ. 
15/2.4.1999 και 16/20/4/1999 Πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας 
ERGODATA, η αποκτήσασα τις µετοχές εταιρεία ΙΝΦΟ – ΚΟΥΕΣΤ δεν έχει ασκήσει τα 

δικαιώµατα ψήφου των µετοχών που κατέχει και εξ αιτίας αυτού η µέχρι τώρα η 
προγραµµατισθείσα έκτακτη γενική συνέλευση της ERGODATA έχει αναβληθεί δύο φορές 
λόγω µη συγκέντρωσης απαρτίας δεδοµένου ότι η πρώτη από τις παραπάνω εταιρείες δε 

συµµετείχε λόγω της απαγόρευσης που θέτει ο Ν.703/77, όπως ισχύει. 

Στην υπό κρίση περίπτωση, µε βάση τα όσα εκτίθενται από τους αιτούντες και έγιναν δεκτά από 
την Επιτροπή, λόγω της µη συµµετοχής και της µη ασκήσεως των δικαιωµάτων ψήφου της 

εταιρείας ΙΝΦΟ – ΚΟΥΕΣΤ που απέκτησε τις µετοχές της εταιρείας της ERGODATA στην 
τακτική γενική συνέλευση των µετόχων των της 10ης Μαϊου 1999 καθώς επίσης και κατά την 
έκτακτη καταστατική γενική συνέλευση η οποία, µετά από δύο αναβολές, έχει ορισθεί για την 

ίδια ηµέρα και περιλαµβάνει στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξής της και την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ERGODATA, πιθανολογείται ότι οι συνελεύσεις θ’ 
αναβληθούν ελλείψει απαρτίας, ένα τέτοιο δε ενδεχόµενο θα µπορούσε να επιφέρει σοβαρή 

βλάβη τόσο στην εξαγοραζοµένη όσο και στην εξαγοράζουσα  αλλά και το επενδυτικό κοινό 
δεδοµένου ότι (α) τυχόν περαιτέρω αναβολή της γενικής συνέλευσης και η µη λήψη απόφασης 
σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ERGODATA, πιθανόν να οδηγήσει σε 

διάψευση των προσδοκιών που έχουν δηµιουργηθεί στους επενδυτές αλλά και στην αγορά 
γενικότερα, µε πιθανό αποτέλεσµα το σοβαρό κλονισµό της επένδυσης των αιτούντων καθώς 
επίσης και άλλες αλυσιδωτές χρηµατιστηριακές αντιδράσεις και (β) η απόφαση για την αύξηση 
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του µετοχικού κεφαλαίου είναι καθοριστική για το µέλλον και την πορεία της εταιρείας και µία 
τυχόν τρίτη αναβολή της έκτακτης γενικής συνέλευσης την 10η Μαϊου 1999  θα έχει ως 
συνέπεια να παραταθεί η αδυναµία λήψης σοβαρών αποφάσεων µε περαιτέρω δυσµενείς 

συνέπειες για την ERGODATA και εποµένως και για τους αιτούντες. 

Από τα παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα κρίνει ότι αν δεν παρασχεθεί άδεια παρέκκλισης από τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4ε του Ν. 703/77, όπως ισχύει, είναι 

πιθανό να προκληθεί αρνητική επίδραση στην διατήρηση πλήρους της αξίας της επένδυσης της 
ΙΝΦΟ – ΚΟΥΕΣΤ.  

Η άδεια παρέκκλισης, όµως, κατά τα γενόµενα δεκτά ανωτέρω κατά πλειοψηφία, δεν µπορεί ν’ 

αναφέρεται στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις αποκτηθείσες στα 
πλαίσια χρηµατιστηριακής συναλλαγής µετοχών της εταιρείας ERGODATA, επί παντός 
θέµατος ηµερησίας διατάξεων των γενικών συνελεύσεων, αλλά πρέπει να περιορισθεί µόνο επί 

των θεµάτων που θα µπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στην διατήρηση πλήρους της 
αξίας της επένδυσης της ΙΝΦΟ – ΚΟΥΕΣΤ. Συνεπώς, κατά την κρίση της Επιτροπής, δεν 
συντρέχει περίπτωση παροχής αδείας ασκήσεως των δικαιωµάτων ψήφου επί του θέµατος 

ηµερησίας διατάξεως περί εκλογής νέου διοικητικού συµβουλίου δεδοµένου ότι η αλλαγή του 
διοικητικού συµβουλίου δεν συνδέεται άµεσα µε την διατήρηση πλήρους της αξίας της 
επένδυσης της αποκτησάσης τις µετοχές εταιρείας. 

VIII.   Κατά την γνώµη όµως δύο µελών της Επιτροπής η διάταξη του άρθρου 4ε παράγρ. 3 του 
ν.703/77, όπως ισχύει, είναι σαφής και θεσπίζει εξαιρετικά παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλει µε τις προηγούµενες διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 στους πραγµατοποιούντες 

συγκεντρώσεις ως προβλέπονται αυτές από το άρθρο 4δ. 

Ειδικότερα, οι εν λόγω υποχρεώσεις, που στις περιπτώσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4ε, 
περιλαµβάνεται και η «συναλλαγή ή απόκτηση στα πλαίσια χρηµατιστηριακών συναλλαγών 

συµµετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο µίας επιχείρησης», αναφέρονται όχι στην συντέλεση 
της συναλλαγής, που εδώ την επιτρέπει, αλλά στην άσκηση των από τις συγκεκριµένες 
συναλλαγές αποκτούµενων δικαιωµάτων ψήφου, συνδεοµένων µε συγκεκριµένους τίτλους. Έτσι 

η παρέκκλιση που επιδιώκεται από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση, στις ειδικότερες αυτές 
περιπτώσεις, αντικείµενο έχει την αποτροπή από την µη άσκηση του δικαιώµατος ψήφου 
σοβαρών ζηµιών, τόσον σε βάρος αυτής όσον και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που 

συνδέεται µε την συγκεκριµένη συγκέντρωση ή και σε βάρος τρίτων ακόµη. 

Ειδικότερα περαιτέρω, ρητώς διαλαµβάνεται στην ίδια ως άνω διάταξη εξαίρεση από την 
απαγόρευση ασκήσεως του δικαιώµατος ψήφου, όταν προβάλλεται ότι η άσκηση του  

δικαιώµατος αυτού αποβλέπει στην διατήρηση της πλήρους αξίας της επενδύσεως σε αξιόγραφα 
συµµετοχών. Αλλά και πάλιν  ο νόµος  την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου και δια την 
περίπτωση αυτή την θέτει υπό  προηγούµενη ειδική άδεια της Επιτροπής  βάσει της  αυτής ως 

άνω διαδικασίας της παραγράφου 3 χορηγούµενη. 

Κατ’ ακολουθίαν µε την υπό κρίση αίτηση της επιχειρήσεως INFO-QUEST και των δύο 
βασικών  µετόχων της, Θεοδώρου Φέσσα και Ευτυχίας Κουτσουρέλη, οι οποίοι έχουν 

αποκτήσει από κοινού, µέσω χρηµατιστηριακής συναλλαγής, το 33,48% του µετοχικού 
κεφαλαίου της ERGODATA, ποσοστό που θεωρείται ικανό για την απόκτηση του ελέγχου της 
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τελευταίας και την ανάληψη της ∆ιοίκησής της, δεδοµένου ότι η ERGODATA διαθέτει 
µετοχική βάση µε µεγάλη διασπορά και µόνο ένας µέτοχος αυτής  (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), 
κατέχει το 13,41%, ο ακριβής δε αριθµός  των υπολοίπων µετόχων που συγκεντρώνουν το 

53,41% δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, νοµίµως επιδιώκεται να της επιτραπεί η κατά 
παρέκκλιση άσκηση του δικαιώµατος ψήφου στην επικείµενη  σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης 
της φεροµένης κατά τα εκτεθέντα ως ελεγχόµενης υπ’ αυτής ως άνω ανώνυµης εταιρείας, µε 
αντικείµενο την αύξηση του µετοχικού της τελευταίας κεφαλαίου και στην ετησία τακτική 
συνέλευση αυτής κατ’ άρθρο 25 του Κ.Ν.2190/28 στην οποία έχει τεθεί θέµα διορισµού Νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Προς υποστήριξη του αιτήµατος αυτού προβάλλεται αδυναµία λήψης 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης αυτής και εντεύθεν προκαλείται αδυναµία της λειτουργίας 
της ανώνυµης εταιρείας µε άµεσο αποτέλεσµα τον κλονισµό της οικονοµικής θέσης αυτής και 
περαιτέρω σοβαρός κλονισµός της επενδύσεως της αιτούσης σε µετοχικούς τίτλους, της υπ’ 

αυτής ελεγχόµενης επιχείρησης. 

Έτσι, η υπό κρίση αίτηση παρέκκλισης από την ανωτέρω επιχείρηση στηρίζεται όχι µόνο στους 
λόγους τους διαλαµβανόµενους στο άρθρο 4ε περ. 3 «παρέκκλιση από τους ως άνω 

περιορισµούς ως προς την άσκηση δικαιώµατος ψήφου, γενικώς  αλλά και ειδικώς ως λόγος που 
αναφέρεται στην προστασία της γενοµένης υπ’ αυτών επένδυσης για την οποία ζητείται ειδική 
άδεια ασκήσεως δικαιώµατος ψήφου που παραδεκτώς εισάγεται κατά τα εκτεθέντα προς έρευνα 

κατά την αυτήν διαδικασία της παραγρ. 3 της ίδιας διατάξεως. 

Επειδή  περαιτέρω από τα στοιχεία του φακέλου κατά την αυτή γνώµη προκύπτει το βάσιµο όχι 
µόνο των ανωτέρω γενικών λόγων οι οποίοι κατά νόµο στηρίζουν την αιτούµενη χορήγηση 

παρέκκλισης από την απαγόρευση αυτή του δικαιώµατος ψήφου αυτών στην Γενική Συνέλευση 
της ελεγχόµενης υπό αυτών επιχείρησης ERGODATA, µε αντικείµενο όχι µόνο µε την  
τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου αλλά και εκείνη του 

διορισµού νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τόσο µάλλον όσων η σύµπραξη στην ψηφοφορία για 
την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντελεί στην διατήρηση της αξίας της γενοµένης 
επενδύσεως  σε µετοχικούς τίτλους της εν λόγω επιχείρησης, η έλλειψη διοικήσεως αυτής έστω 

και προσωρινώς βασίµως αναµένεται να κλονίσει την αξίαν αυτών στο Χρηµατιστήριο Αξιών. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Επιτροπή, κατά πλειoψηφία, δέχεται εν µέρει την υπό κρίση αίτηση. 

Παρέχει την άδεια στους αιτούντες (α) εταιρεία µε την επωνυµία ΙΝΦΟ-ΚΟΥΕΣΤ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

(COMPUTERS, PERIPHERALS AND COMMUNICATIONS), (β) Θεόδωρο Φέσσα και (γ) 
Ευτυχία Κουτσουρέλη ν’ ασκήσουν τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τους 
αποκτηθέντες από αυτούς, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, τίτλους κοινών 

ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο 
ERGODATA S.A. και συγκεκριµένα 301.000 τίτλους από την πρώτη εξ αυτών, 186.540 τίτλους 

από τον δεύτερον εξ αυτών και 148.520 τίτλους από την τρίτη εξ αυτών: 
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α) στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 10ης Μαΐου 1999, είτε σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολήν αυτής, επί όλων των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως που 
περιέχονται στην από 20.4.1999 Πρόσκληση. 

β) στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 10ης Μαίου 1999, είτε σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολήν αυτής, επί όλων των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεων που 
περιέχονται στην από 12.2.1999 Πρόσκληση, πλην του 7ου θέµατος περί εκλογής νέου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 7η Μαΐου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

         Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την απόφαση 

            Σταύρος Αργυρόπουλος 

Παναγιώτης Μαντζουράνης   

Η Γραµµατέας 

 

                    Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


