
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 59 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 2α Απριλίου 
1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 µε την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 

Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 

 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 

 Χαρίλαος Χάρακας 

 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 

 Λεωνίδας Νικολούζος και 

 Μελίνα Μουζουράκη 

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν η εξέταση της από 12.2.1999 αίτησης της εταιρείας GILBARCO 
INC. (στο εξής GILBARCO) για την χορήγηση άδειας παρέκκλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε 
παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, προκειµένου να αποκτηθεί ο αποκλειστικός έλεγχος της 
εταιρείας LOGITRON S.R.L. (στο εξής LOGITRON) και έτσι να πραγµατοποιηθεί η εν λόγω 
συγκέντρωση, προ της έκδοσης της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Στην συνεδρίαση παρέστη η αιτούσα δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της Ιωάννη ∆ρυλλεράκη 
και Αναστασίας Αποστολίδου. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και κατέληξε προτείνοντας την απόρριψη της 
κρινόµενης αίτησης, για το λόγο ότι η συγκέντρωση την οποία αυτή αφορά έχει ήδη 
πραγµατοποιηθεί και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος να επιτραπεί παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις 
της παρ. 1 άρθρου 4ε του ν. 703/77, όπως ισχύει. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω 
πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις της αιτούσας, απάντησαν σε ερωτήσεις 
που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την παραδοχή της 
αίτησής τους, αναφερόµενοι και στο υπόµνηµα που θα προσκοµίσουν. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής έδωσε προθεσµία µέχρι τις 6.4.1999 στην αιτούσα για να προσκοµίσει το υπόµνηµά 
της. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού (Ε.Α.) συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 21η Απριλίου 1999, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.30 π.µ., στην ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπόψη της τα 
στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και 
προφορικώς, η αιτούσα εταιρεία κατά την συζήτηση της υπόθεσης, καθώς επίσης και το 
υποβληθέν από αυτήν υπόµνηµα, 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. Την 12.2.1999, µε το υπ’ αριθµ. 324 έγγραφό της, η εταιρεία GILBARCO γνωστοποίησε 
στην Γραµµατεία της Ε.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, την εκ µέρους 
της απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας LOGITRON. 

Επίσης, την 12.2.1999, µε το υπ’ αριθµ. 325 έγγραφό της, η ανωτέρω γνωστοποιούσα εταιρεία 
υπέβαλε, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε του ν. 703/77, όπως ισχύει, αίτηση για χορήγηση άδειας 
παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Στην εν λόγω αίτηση, η ανωτέρω 
εταιρεία αναφέρει ότι η καθυστέρηση µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Ε.Α. επί της 
προηγούµενης γνωστοποίησης της ως άνω αναφερόµενης συγκέντρωσης θα είχε σαν αποτέλεσµα 
την έκθεση της εξαγοραζόµενης εταιρείας σε µεγάλο επιχειρηµατικό κίνδυνο για µακρά χρονική 
περίοδο, την πρόκληση ζηµίας εις βάρος των συµµετεχουσών επιχειρήσεων εν γένει, αρνητικές 
επιπτώσεις στην αγοραστική αξία της εξαγοραζόµενης εταιρείας και παρατεταµένη διοικητική 
αστάθεια για την εξαγοράζουσα εταιρεία, µε αρνητικές επιπτώσεις στο απασχολούµενο σε αυτήν 
ανθρώπινο δυναµικό. 

2. Η εταιρεία GILBARCO εδρεύει στην Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ και 
ανήκει κατά 100% στην εταιρεία συµµετοχών THE GENERAL ELECTRIC COMPANY PLC., η 
οποία ηγείται του πολυεθνικού οµίλου εταιρειών GENERAL ELECTRIC, που δραστηριοποιείται 
σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας και του οποίου ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών για τα έτη 1997 και 
1998 ανήλθε περίπου στο ποσό των 4.984,6 δις δρχ. (ήτοι 16 δις ECU) και 5.434,2 δις δρχ. ( ήτοι 
16,4 δις ECU) αντίστοιχα. Η GILBARCO και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
της κατασκευής και προµήθειας εξοπλισµού για πρατήρια υγρών καυσίµων, καθώς επίσης και 
ηλεκτρονικών συστηµάτων ελέγχου και πληρωµής για πρατήρια υγρών καυσίµων. Τα προϊόντα 
της στην Ελλάδα διανέµονται από την εταιρεία ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΕ. Η GILBARCO στην εθνική 
αγορά πραγµατοποίησε κατά το 1997 πωλήσεις αξίας 1,3 δις δρχ. (ήτοι περίπου 4,3 εκατοµ. ECU 
περίπου). 

Η LOGITRON εδρεύει στην Φλωρεντία της Ιταλίας και αποτελεί όµιλο εταιρειών ο οποίος 
δραστηριοποιείται στον τοµέα παραγωγής και διανοµής εξοπλισµού πρατηρίων υγρών καυσίµων. 
Ελέγχεται δε εξ’ ολοκλήρου από την εταιρεία συµµετοχών GELD SPA, η οποία µε τη σειρά της 
ανήκει κατά 65% στην εταιρεία AQUITALIA SOCIEDADE DE GESTAO E SERVICOS S.A. 
και κατά 35% στην εταιρεία WOLMAR S.A. O παγκόσµιος κύκλος εργασιών του οµίλου 
εταιρειών της LOGITRON, το 1997, ανήλθε περίπου στο ποσό των 16, 14 δις δρχ. (52,3 εκατ. 
ECU). Στην Ελλάδα τα προϊόντα της διακινεί, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος, η 
προαναφερθείσα εταιρεία ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΕ και κατά το 1997, πραγµατοποίησε πωλήσεις ύψους 
59,3 εκατ. δρχ. περίπου (ήτοι 192 χιλιάδων ECU περίπου). 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 εδ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µια τουλάχιστον 
επιχείρηση ή µια ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του 
συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Στην κρινόµενη υπόθεση, η 
εταιρεία GILBARCO αποκτά εµµέσως τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας LOGITRON, σε 
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δύο στάδια, σύµφωνα µε συµβάσεις πωλήσεως µετοχών, οι οποίες υπογράφηκαν σχεδόν 
ταυτόχρονα και συγκεκριµένα: 

Η πρώτη «προκαταρκτική σύµβαση πώλησης µετοχών» υπεγράφη στις 17.2.1999 µεταξύ των 
εταιρειών WOLMAR SA αφενός (πωλήτρια) και MOONSILK LTD αφετέρου (αγοράστρια), 
σύµφωνα µε την οποία η πωλήτρια µεταβιβάζει στην αγοράστρια το 35% του εταιρικού 
κεφαλαίου της εταιρείας GELD SPA, που κατέχει. Η GELD SPA αποτελεί εταιρεία συµµετοχών 
(holding) και είναι κάτοχος του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της LOGITRON. 

Η δεύτερη «προκαταρκτική σύµβαση πώλησης µετοχών» υπεγράφη την 25.2.1999, µεταξύ των 
εταιρειών EQUITALIA SOCIEDADE DE GESTAO E SERVICOS SA αφενός (πωλήτρια) και 
MOONSILK LTD αφετέρου (αγοράστρια), σύµφωνα µε την οποία, η πωλήτρια µεταβιβάζει το 
65% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρεία GELD SPA, που κατέχει στην αγοράστρια. 

Η τρίτη σύµβαση πώλησης µετοχών υπεγράφη στις 25-2-1999 µεταξύ των εταιρειών GILBARCO 
LTD αφενός (αγοράστρια) και της εταιρείας HOLINCO ESTABLISHMENT αφετέρου 
(πωλήτρια), σύµφωνα µε την οποία η πωλήτρια µεταβιβάζει το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου 
της MOONSILK LTD που κατέχει στην αγοράστρια.  

Με την υπογραφή της τελευταίας των παραπάνω συµβάσεων η GILBARCO INC δηλαδή η 
µητρική της εταιρείας GILBARCO που αποτελεί και την γνωστοποιούσα εταιρεία, απέκτησε 
εµµέσως το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας GELD SPA και εποµένως το σύνολο 
του µετοχικού κεφαλαίου της LOGITRON και των θυγατρικών της. Συνεπώς πραγµατοποιείται 
συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 703/77, όπως ισχύει, η 
οποία εµπίπτει στις σχετικές µε τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του νόµου αυτού. 

Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι 
καλύπτεται τουλάχιστον η µια από τις δύο προϋποθέσεις, που ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα 
αυτή του µεριδίου αγοράς. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα από την αιτούσα και 
γνωστοποιούσα εταιρεία στοιχεία, τα µερίδια, τα οποία κατείχαν στην εθνική αγορά, το 1997, οι 
συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, είχαν, ανά προϊόν, ως εξής: 
α.  Στις αντλίες καυσίµων η GILBARCO κατείχε το 45% (η LOGITRON δεν παρουσιάζει 
δραστηριότητα). 
β.  Στους αυτόµατους πωλητές η LOGITRON κατείχε ποσοστό το οποίο κυµαίνεται από 30-
40% (η GILBARCO δεν παρουσιάζει δραστηριότητα). 
γ.  Στα ηλεκτρικά συστήµατα πληρωµής και ελέγχου η GILBARCO κατείχε το 12% και η 
LOGITRON το 40% (σύνολο: 52%). 
Οι επιµέρους σχετικές αγορές που αφορά η κρινόµενη συγκέντρωση θα οριοθετηθούν 
πληρέστερα µε την οριστική κρίση της Επιτροπής επί της υποθέσεως. 

Συνεπώς, τα συµβαλλόµενα µέρη είχαν υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης της 
συγκέντρωσής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει. Σύµφωνα δε µε το 
άρθρο 4ε του ίδιου νόµου, απαγορεύεται η πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, που υπάγεται 
στην διαδικασία του προληπτικού ελέγχου, µέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού. 
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Η γνωστοποιούσα εταιρεία GILBARCO παράλληλα µε την γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β, υπέβαλε µε το από 12.2.1999 έγγραφό της, αίτηση χορήγησης άδειας 
παρέκκλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει. 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, 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 ζηµίες σε βάρος µιας ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων, τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης.  

Κατά την έννοια, ωστόσο της εν λόγω διάταξης, χορήγηση άδειας παρέκκλισης νοείται µόνο αν η 
συγκέντρωση δεν έχει πραγµατοποιηθεί. 

Ως εκ τούτου, στην κρινόµενη υπόθεση, η υποβληθείσα αίτηση άδειας παρέκκλισης, καθίσταται 
άνευ αντικειµένου, δεδοµένου ότι η συγκέντρωση έχει ήδη πραγµατοποιηθεί την 25.2.1999, 
ηµεροµηνία κατά την οποία υπεγράφη η τρίτη από τις ως άνω αναφερόµενες συµβάσεις 
πωλήσεως µετοχών.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆ιαπιστώνει ότι δεν συντρέχει λόγος να επιτραπεί, κατά παρέκκλιση των υποχρεώσεων της 
παραγρ. 1 του άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει, η συγκέντρωση των εταιρειών GILBARCO 
INC και LOGITRON SRL, η οποία πραγµατοποιήθηκε βάσει α) της από 17.2.1999 
προκαταρκτικής σύµβασης πώλησης µετοχών µεταξύ των εταιρειών MOONSILK LTD και 
WOLMAR SA, β) της από 25.2.1999 προκαταρκτικής σύµβασης πώλησης µετοχών µεταξύ των 
εταιρειών EQUITALIA SOCIEDADE DE GESTAO E SERVICOS SA και MOONSILK LTD και 
γ) της από 25.2.1999 σύµβασης πώλησης µετοχών µεταξύ των εταιρειών GILBARCO LTD και 
HOLINCO ESTABLISHMENT, δεδοµένου ότι η συγκέντρωση έχει ήδη ολοκληρωθεί από 
25.2.1999, και απορρίπτει την από 12.2.1999 αίτηση της εταιρείας GILBARCO INC. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 28
η

 Μαΐου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την απόφαση 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

 Αντώνιος Μέγγουλης 

Η Γραµµατέας 

 

Αλεξάνδρα Μαρία Ταραµπίκου 

 


