
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 62 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 8η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα 
9.30 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 Στυλιανάκη, 

 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
 Λεωνίδας Νικολούζος και 

 Μελίνα Μουζουράκη  
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 
Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω 

κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν η από 21.6.1999 αίτηση της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. για τη χορήγησης άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παράγρ. 3 του ν.703/77, όπως 

ισχύει, προκειµένου να πραγµατοποιήσει τη συγκέντρωσή της µε την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. προ της έκδοσης της οριστικής απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού.  

Κατά τη συνεδρίαση παρέστη η αιτούσα δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου κ. Ιωάννη 
∆ρυλλεράκη και του εκπροσώπου της και µέλους του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, κ. Εµµανουήλ 
∆εστοράκη. 

Στην αρχή της συνεδριάσεως, η Γενική Εισηγήτρια κα Σοφία Καµπερίδου ανέπτυξε τη γραπτή 
εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας την 
αποδοχή της κρινόµενης αιτήσεως. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι ως άνω πληρεξούσιοι 

δικηγόροι και εκπρόσωποι της αιτούσας, οι οποίοι συντάχθηκαν µε την εισήγηση της 
Γραµµατείας, ανέπτυξαν τις θέσεις της αιτούσας, παρέσχον πληροφορίες, εξηγήσεις και 
διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και 

ζήτησαν από την Επιτροπή τη χορήγηση της αιτουµένης άδειας παρέκκλισης.  

Κατόπιν απεχώρησαν της αιθούσης οι εκπρόσωποι της αιτούσας και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκεφθείσα και αφού έλαβε υπ' όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της 

Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η αιτούσα κατά τη συζήτηση 
της υποθέσεως,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Ι.   Στις 21.6.1999  γνωστοποιήθηκε  σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77 όπως ισχύει, η από 
7.6.1999 σύµβαση πώλησης ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε. προς την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε, που αντιπροσωπεύουν το 75,9% του 

µετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζοµένης. 
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Παράλληλα µε την ως άνω γνωστοποίηση υποβλήθηκε, την ιδία ηµέρα, από την εταιρεία 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., αίτηση χορήγησης άδειας πραγµατοποίησης  της συγκέντρωσης 

κατά παρέκκλιση, πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77 όπως ισχύει, προκειµένου να αποφευχθεί η 
ιστορούµενη στην αίτηση αυτή, σοβαρή οικονοµική ζηµία σε βάρος των συµµετεχουσών  στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων. 

ΙΙ.  Η γνωστοποιούµενη συγκέντρωση φέρεται να πραγµατοποιείται ως ακολούθως: 

Η  εταιρεία  ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε θα αποκτήσει µε εξαγορά, από την Γερµανική εταιρεία 

HEINRICH OTTO LEITUNGS GmbH, 1.723.965 ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. που αντιστοιχούν στο 75,9% του συνόλου  και στο 79,8% 
των µετά ψήφου µετοχών της τελευταίας µε όλα τα επ’ αυτών και  εξ αυτών απορρέοντα 

δικαιώµατα. 

Η υπογραφή της οριστικής σύµβασης  και η µεταβίβαση των µετοχών τελούν υπό: α) την 
προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, β) τη λήψη των προαπαιτούµενων αδειών 

από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. και των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης, κατά το άρθρο 18 του ν. 1892/1990, για την µεταβίβαση µετοχών και την εντεύθεν 
µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης της εξαγοραζοµένης ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και 

γ) τη λήψη της, κατά το άρθρο 26 του ν.1892/90, έγκρισης άρσεως των απαγορεύσεων του άρθρου 
25 του ως άνω νόµου. 

ΙΙΙ.1. Η εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ εδρεύει στο Μαρούσι, είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και δραστηριοποιείται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας  και 
ειδικότερα στην παραγωγή και πώληση νηµάτων κυρίως βαµβακερών 100% (78% της παραγωγής) 
αλλά και σύµµικτων µε βαµβάκι και ακρυλικό ή µε τεχνητές ίνες ή πολυεστέρα. 

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανήκει κατά 79,84% στην εταιρεία συµµετοχών ΚΛΩΝΑΤΕΞ 
Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε, το υπόλοιπο δε  21,16 % αυτού κατέχουν 1000 περίπου µέτοχοι, φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα. 

Ο  παγκόσµιος κύκλος εργασιών της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ  ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. για το έτος 1998 ανήλθε σε 
25.084.261.840 δρχ, (ήτοι 75.691.798 ECU), ενώ  ο κύκλος εργασιών στην εθνική αγορά, κατά το 
ίδιο έτος, σε 15.441.713.673 δρχ. (ήτοι 46.595.394 ECU). Ο δε παγκόσµιος κύκλος εργασιών της 

ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Β.Ν.Τ.Τ.Ε., σε ενοποιηµένη βάση, ανήλθε,  κατά το 1998, σε  39.248.859.280 
δρχ. ποσό που αναλογεί  σε 118.433.492  ECU. 

2. Η εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και 

δραστηριοποιείται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας και ειδικότερα στην παραγωγή 
βαµβακερών και σύµµικτων νηµάτων, κατάλληλων κυρίως για αθλητικά πλεκτά ενδύµατα.   

Η εταιρεία έχει τύχει επιχορηγήσεως της τάξεως των (…) δρχ., βάσει του ν.1892/90 και η 

επένδυση έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 

Στο κεφάλαιό της µετέχουν µε ποσοστό 75,9% η γερµανική εταιρεία HEINRICH OTTO 
LEITUNGS GmbH, και µε ποσοστό 24,1% η Ε.Τ.Ε.Β.Α.. 
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Ο  παγκόσµιος κύκλος εργασιών της κατά το έτος 1998 ανήλθε σε 7.731.377.623 δρχ. ποσό που 
αναλογεί σε 23.329.443 ECU, ενώ ο κύκλος εργασιών της στην εθνική αγορά κατά το ίδιο έτος 

ανήλθε σε 6.615.916.513 δρχ. , ποσό που αναλογεί σε 19.963.538 ECU. 

ΙV. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προόντων που θεωρούνται από τον 
καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών 

τους, της τιµής τους και της σκοπούµενης χρήσης τους,  

Στην υπό κρίση υπόθεση, σύµφωνα µε την εκτίµηση της  γνωστοποιούσας εταιρείας, η σχετική 
αγορά είναι η αγορά της νηµατουργίας και ειδικότερα των βαµβακερών, συνθετικών και 

σύµµικτων νηµάτων. Ως σχετική δε γεωγραφική αγορά λαµβάνεται η ελληνική επικράτεια. 

Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες και η 
θυγατρική της εξαγοράζουσας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ, συγκέντρωσαν το 1998, το 21,5% του 

συνόλου της εγχώριας παραγωγής νηµάτων. 

Από τα αυτά ως άνω στοιχεία του φακέλλου προέκυψε ότι ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας 
στην Ελλάδα εµφανίζει τα τελευταία χρόνια έντονο ανταγωνισµό από τρίτες χώρες, κυρίως από 

την Τουρκία, λόγω της  χαµηλότερης τιµής των εισαγόµενων προιόντων. Γενικότερα δε, ο 
υφιστάµενος ανταγωνισµός είναι έντονος, κανένας δε από τους ανταγωνιστές της δεν έχει µερίδιο 
αγοράς µεγαλύτερο του 10%. 

V. 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 τουλάχιστον µία 
επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου 

ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων”, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1, του 
ν. 703/77, όπως ισχύει, προβλέπεται υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης για συγκεντρώσεις 
ορισµένου µεγέθους οι οποίες και υπόκεινται στο προληπτικό έλεγχο του άρθρου 4γ µε κριτήριο 

τον περιορισµό του ανταγωνισµού, που αναµένεται ενδεχοµένως να προκαλέσουν αυτές 
(συγκεντρώσεις) στην σχετική αγορά.  

∆εδοµένου ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση  πληρούται τουλάχιστον η µία από τις δύο 

προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος και δη αυτή του κύκλου εργασιών, παρέπεται ότι η ανωτέρω 
αγοράστρια, είχε υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης της υπό κρίση συγκέντρωσης  
σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ.1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, πράγµα το οποίο και έπραξε  

εµπρόθεσµα. 

Περαιτέρω στο άρθρο 4ε παρ.3 του νόµου ορίζονται 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, όπως, η µη πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων 
που υπάγονται στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου µέχρι της εκδόσεως αποφάσεως της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές ζηµιές σε βάρος µιας ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου…». 

Στην συγκεκριµένη υπόθεση, κατά την κρίση της Επιτροπής από το πραγµατικό, προέκυψε ότι η 
µη χορήγησης άδειας παρέκκλισης και η εντεύθεν καθυστέρηση απόκτησης των µετοχών της 

εξαγοραζόµενης µπορεί να επιφέρει σοβαρή βλάβη στις δύο επιχείρησεις, καθώς και στο 
επενδυτικό κοινό. Και αυτό διότι  η εξαγοραζόµενη ως άνω επιχείρηση:  
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α) εµφανίζει το ενδεκάµηνο της τελευταίας οικονοµικής της χρήσης  (από 1.7.98 έως 31.5.99) 
σηµαντικότατες ζηµίες που ανέρχονται, σύµφωνα µε έκθεση ορκωτού λογιστή, σε (…) δρχ., ενώ 

την προηγούµενη οικονοµική χρήση του 1997, παρουσίασε κέρδη ύψους 165 εκατ. δρχ. περίπου, 
β) η ζηµία που εµφάνισε η εταιρεία σε διάστηµα µόλις 11 µηνών, καθιστά αναπόφευκτη και άµεση 
την ανάγκη εξυγίανσης της εταιρείας και συνεπώς, την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς 

από την αιτούσα, 
γ) η εταιρεία έχει προσφάτως διέλθει περίοδο εσωτερικής αναταραχής λόγω 2µηνης απεργίας του 
απασχολούµενου προσωπικού και η παρούσα κατάσταση αβεβαιότητας οξύνει την ένταση και  την 

ανασφάλεια που επικρατεί σε αυτό, 
δ) ήδη από τις αρχές Απριλίου 1999 η εξαγοραζοµένη επιχείρηση, προέβη, µε τη σύµφωνη γνώµη 
του εργοστασιακού σωµατείου εργαζοµένων, σε οµαδικές απολύσεις του προσωπικού της, λόγω 

της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει εξαιτίας της ζηµιογόνου 
λειτουργίας της µίας εκ των τριών µονάδων παραγωγής της (βλέπε σχετικό πρακτικό της 
17.3.1999). 

Τέλος, η δηµοσιοποίηση της εν λόγω εξαγοράς έχει προκαλέσει αβεβαιότητα ως προς το 
πραγµατικό ιδιοκτησιακό καθεστώς της, που επηρεάζει αρνητικώς όχι µόνον την παραγωγικότητα 
των εργαζοµένων, αλλά και την λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση της ιδίας όσον αφορά την 

προµήθεια πρώτων υλών, που αποτελούν περίπου το 50% του συνολικού κόστους ανά µονάδα 
προϊόντος. 

Παράλληλα η παρατεταµένη εκκρεµότητα, ως προς το ακριβές καθεστώς της εξαγοραζοµένης από 

την γνωστοποιούσα επιχείρηση, βασίµως µπορεί να προκαλέσει την πτώση της αξίας της µετοχής 
της, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα, σοβαρή  οικονοµική ζηµία τόσο  για αυτήν όσο και για το 
επενδυτικό κοινό. 

Εποµένως η Επιτροπή κρίνει ότι η µη χορήγηση της άδειας παρέκκλισης θα επιφέρει πραγµατικώς 
σηµαντική ζηµία τόσον κυρίως στην εξαγοραζόµενη ως άνω επιχείρηση όσον και στην 
εξαγοράζουσα και ως εκ τούτου συντρέχει νόµιµη περίπτωση να χορηγηθεί κατ’ εξαίρεση η 

αιτουµένη άδεια παρέκκλισης µε την επιφύλαξη της οριστικής κρίσης αυτής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆έχεται την από 21.6.1999 αίτηση της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

Επιτρέπει στην αιτούσα παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4ε παρ. 1 
& 2 του ν. 703/77 όπως ισχύει για την από µέρους της αποκτήση του 75,9% του συνόλου των 
µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Ε., προ της εκδόσεως 

οριστικής αποφάσης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 8η Ιουλίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

         Ο Πρόεδρος 

Η Γραµµατέας  

           Σταύρος Αργυρόπουλος 

Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


