
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 58 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 13η Ιανουαρίου 
1999, ηµέρα Τετάρτη, µε την εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 

Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας, 

 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, και  
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν η από 18.8.1998 προηγούµενη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρεία ΡΑ∆ΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
MICROMEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ, και της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της τελευταίας 
από την πρώτη και την αλλοδαπή εταιρεία MICROCOM HOLDINGS LTD.  

Στην συνεδρίαση παρέστη η κλητευθείσα εταιρεία MICROCOM HOLDINGS LTD, δια του 
πληρεξουσίου της δικηγόρου Κωνσταντίνου Ρέγκου (ΑΜ ∆ΣΑ 5278). Η  γνωστοποιούσα της 
συγκέντρωση εταιρεία ΡΑ∆ΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., καίτοι 

νοµίµως και εµπροθέσµως κλητευθείσα, δεν παρέστη. 

Στην αρχή της συζήτησης, η Γενική Εισηγήτρια της Γραµµατείας Σοφία Καµπερίδου, 
επικουρούµενη από την υπάλληλο Εµµανουέλλα Βιδάλη, ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της 

Υπηρεσίας, ανέφερε ότι κατά την κρίση της Γραµµατείας η υπό κρίση πράξη αποτελεί 
συγκέντρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, και πρότεινε τη µη 
απαγόρευσή της δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις 

επιµέρους σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. Επίσης, πρότεινε την επιβολή προστίµου ύψους 
5.000.000 δρχ. στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρεία MICROCOM HOLDINGS LTD (το 
οποίο ως ποσοστό είναι µικρότερο του 0,12% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 4στ του ν.703/77, όπως ισχύει), για την εκπρόθεσµη γνωστοποίηση της 
συγκέντρωσης. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος της MICROCOM 
HOLDINGS LTD, ο οποίος συντάχθηκε µε την εισήγηση της Γραµµατείας, όσον αφορά την 

κρίση της επί της συγκέντρωσης, ανέπτυξε τις απόψεις της άνω εταιρείας, απάντησε σε ερωτήσεις 
που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής και ζήτησε α) τη µη απαγόρευση της 
συγκέντρωσης και β) την επιείκεια της Επιτροπής όσον αφορά το προτεινόµενο από τη 

Γραµµατεία πρόστιµο. 
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Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη στις 10.2.1999, την οποία συνέχισε στις 
2.4.1999 και ολοκλήρωσε στις 25.5.1999, στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού 
έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που 

διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η παρισταµένη κατά τη συζήτηση της υπόθεσης εταιρεία, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Στις 6.8.1998 υπεγράφη συµφωνία µε βάση την οποία, η εταιρία MICROCOM HOLDINGS LTD 

(εφεξής MICROCOM), η οποία ήταν κάτοχος του 88,9% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
MICROMEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ (εφεξής MICROMEDIA), µεταβίβασε στην εταιρία ΡΑ∆ΙΟ 

Α. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (εφεξής ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ), ποσοστό 
του µετοχικού κεφαλαίου της MICROMEDIA το οποίο αντιστοιχεί στο 50% αυτού. 

Εξάλλου στις 12.8.1998 υπεγράφη επίσης άλλο συµφωνητικό, µε βάση το οποίο, ο Αντ. 

Γεωργούλης, ο οποίος κατείχε ποσοστό 11,1% του µετοχικού κεφαλαίου της άνω δεύτερης 
εταιρίας µεταβίβασε τούτο στην πρώτη και ούτω η εταιρία MICROMEDIΑ περιήλθε σε 
κατάσταση κοινού ελέγχου των δύο άλλων εταιριών. 

Η εταιρία ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ δραστηριοποιείται στην εµπορία (χονδρικώς και λιανικώς) 
ηλεκτρικών οικιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και είναι µητρική εταιρία και άλλων εταιριών 
που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Ωσαύτως ο Ανδρέας Κορασίδης, ο οποίος είναι κύριος 

µέτοχος εκείνης, µετά της εταιρίας ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (εφεξής PANAFON), ελέγχουν από κοινού την εταιρία ΡΑ∆ΙΟ 
ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ TELECOM A.E. που δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της εταιρίας PANAFON. 

Οι κύκλοι εργασιών, κατά το έτος 1997, της εταιρίας ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ, του οµίλου της και 
της εταιρίας ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ TELECOM A.E. ανήλθαν στο σε δραχµές ισόποσο των 

99.548.007, 121.098.151 και 34.473.764 ECU, αντίστοιχα. 

Η ΜΙCROCOM είναι εταιρία συµµετοχών, που εδρεύει στο Jersey/Chanell Islands και έχει 
θυγατρική στην Ελλάδα την εταιρία MICROMEDIA, η οποία δραστηριοποιείται στην εµπορία 

προϊόντων  αυτοµατισµού γραφείου µε το σήµα «SHARP», όπως φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, 
συσκευές τηλεοµοιοτυπίας (Fax), ταµειακές µηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χάρτου 
φωτοαντιγραφήσεως και διάφορα σχετικά αναλώσιµα ανταλλακτικά και υλικά καθώς και µε την 

παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τα ανωτέρω προϊόντα. 

Ο κύκλος εργασιών της MICROMEDIA, κατά το έτος 1997, ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 
13.216.870 ECU, ποσοστό 0,3% του οποίου αφορά πωλήσεις προς την ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ. 

Οι εταιρίες αυτές ίδρυσαν κατά το έτος 1997 κοινή εταιρία µε την επωνυµία MIΚOR AE, η οποία 
στην πράξη έχει κύρια δραστηριότητα την εµπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών της 
αλλοδαπής εταιρίας SHARP CORP. στην Ελλάδα, η οποία είναι µία από της µεγαλύτερες 

εταιρίες παγκοσµίως στον κλάδο αυτό. 

Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β και 5 εδαφ. β του νόµου 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που ελέγχουν ήδη µία τουλάχιστον ή 

περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν, άµεσα ή έµµεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας 
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ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Τοιαύτην δε συγκέντρωση αποτελεί και η δηµιουργία κοινής 
επιχειρήσεως, η οποία εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής 
ενότητας και δεν  συνεπάγεται τον συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς, είτε µεταξύ 

των ιδρυτικών επιχειρήσεων, είτε µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και της κοινής επιχειρήσεως. 

Κατά την έννοια των άνω διατάξεων και σύµφωνα µε την υπ’αριθ. 4064/1989 ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως απόκτηση ελέγχου θεωρείται και ο κοινός έλεγχος, που υπάρχει στην 

περίπτωση που ο αποκτών πρέπει να συµπράξει οπωσδήποτε στη λήψη αποφάσεων που 
καθορίζουν τη συµπεριφορά και την εµπορική στρατηγική της επιχειρήσεως. Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, οι προαναφερθείσες από 6.8.1998 και 12.8.1998 συµβάσεις µεταβιβάσεως µετοχών, µε 

τις οποίες, αντιστοίχως, οι εταιρίες ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ και ΜΙCROCOM απέκτησαν το 50% 
του µετοχικού κεφαλαίου, η κάθε µία, της εταιρίας MICROMEDIA, αποτελούν πράξεις 
συγκεντρώσεως αφού έτσι διαθέτουν ίσα δικαιώµατα ψήφου στην τελευταία και ούτω θα 

ελέγχουν από κοινού την εν λόγω εταιρία, όπως αναφέρεται και στην υπ’αριθ. 1669/9.10.1998 
επιστολή της πρώτης. 

Ειδικότερα ο άνω χαρακτήρας των συµβάσεων ως συγκεντρώσεων και όχι ως συνεργασίας µε 

σκοπό τον συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των εµπλεκοµένων εταιριών προκύπτει 
από το ότι α) η εταιρία ΜICROMEDIA που δραστηριοποιείται από 10ετίας περίπου στην 
ελληνική αγορά στον κλάδο της πληροφορικής και αυτοµατισµού γραφείων, έχει συσταθεί για 

διάρκεια 90 ετών και έχει σηµαντικό ενεργητικό, β) η µητρική  εταιρία ΜΙCROCOM είναι 
εταιρία συµµετοχών, η δε εταιρία ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ δραστηριοποιείται γενικότερα στο κλάδο 
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ενώ οι πωλήσεις των ειδών αυτοµατισµού γραφείων 

(κυρίως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και fax) αντιπροσωπεύουν ελάχιστο ποσοστό του κύκλου 
εργασιών τους και γ) υφίσταται ήδη και η άλλη κοινή επιχείρηση MIKOR AE, που 
δραστηριοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, στην εµπορία των προϊόντων της «SHARP». 

Εξ άλλου από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία προέκυψε περαιτέρω ότι η 
πραγµατοποίηση της εξεταζόµενης συγκεντρώσεως δεν θα επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στα 
µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στις εµπλεκόµενες ως άνω σχετικές αγορές 

του αυτοµατισµού γραφείου, διότι η εταιρία ΡΑ∆ΙΟ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ πολύ ολίγον 
δραστηριοποιείται σε αυτές, τα µερίδια της MICROMEDIA κυµαίνονται από 9,5% - 25% και 
υπάρχει έντονος ανταγωνισµός από άλλες ισχυρές εταιρίες του κλάδου, κατά τα αναλυτικότερα 

στην εισήγηση εκτιθέµενα και ούτω δεν υπάρχει περίπτωση, κατά τη διάταξη του άρθρου 4γ παρ. 
1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, για να απαγορευθεί η εν λόγω συγκέντρωση. 

Κατά το άρθρο 4β του ως άνω νόµου κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που εµπίπτει στις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 τούτου, όπως προαναφέρθηκε και οι εξεταζόµενες, 
πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού εντός 10 εργασίµων ηµερών από την 
σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση 

συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχειρήσεως και βέβαια πριν από την 
πραγµατοποίησή της. ∆ιαφορετικά επιβάλλεται πρόστιµο ύψους µέχρι 7% του συνολικού κύκλου 
εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. 

Στην προκειµένη περίπτωση η πρώτη από 6.8.98 εξεταζοµένη σύµβαση γνωστοποιήθηκε 
εµπροθέσµως. Η δεύτερη όµως από αυτές από 12.8.98, που δεν περιλαµβάνει αναβλητική αίρεση, 
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γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσµα µε καθυστέρηση 23 ηµερών από την υπόχρεο προς γνωστοποίηση 
εταιρία MICROCOM κατά τα ειδικότερα στην εισήγηση εκτιθεµένα. 

Εποµένως, λαµβανοµένων υπ’ όψη, όλων των συντρεχουσών περιπτώσεων, περιλαµβανοµένων 

του προαναφερθέντος κύκλου εργασιών της άνω υποχρέου εταιρίας και του βαθµού της 
υπαιτιότητας αυτής, πρέπει να επιβληθεί σε αυτήν πρόστιµο ύψους 5.000.000 δραχµών (ποσό το 
οποίο δεν υπερβαίνει το προβλεπόµενο στην παρ. 4 του αρ. 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, όριο, 

καθόσον δεν υπερβαίνει το 0,12% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 4στ του ως άνω νόµου). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος να απαγορευθεί η από 18.8.1998 γνωστοποιηθείσα 
εξαγορά, από την εταιρεία ΡΑ∆ΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., του 
50% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας MICROMEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ, και 
απόκτηση κοινού ελέγχου επί της τελευταίας από την πρώτη και την εταιρεία MICROCOM 
HOLDINGS LTD. 

και 

Επιβάλλει στην εταιρία MICROCOM HOLDINGS LTD πρόστιµο ύψους 5.000.000 δραχµές για 
την εκπρόθεσµη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 28η Μαϊου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

         Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

            Σταύρος Αργυρόπουλος 

      Μιχαήλ Φράγκος   Η Γραµµατέας 

 

    Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


