
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 66 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
την 6η Μαϊου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Νικολάου Παραθύρα,  
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού κ. Χαριλάου Χάρακα,  
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου και  
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου. 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη καίτοι προσκληθέντα δεν προσήλθαν στη 
συνεδρίαση λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 22.12.1998 γνωστοποιηθείσας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, 

συγκέντρωσης των εταιρειών ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε. και “AGROINVEST Α.Ε.” ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Κατά την συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιούσα τη συγκέντρωση εταιρεία ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε., 
δια της πληρεξουσίας αυτής δικηγόρου κας Μερόπης Σεργιάδου. 

Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας τη 
µη απαγόρευση της κρινόµενης συγκέντρωσης δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει 
σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους αγορές τις οποίες αυτή αφορά. Στη συνέχεια το λόγο 
έλαβε η ανωτέρω πληρεξουσία δικηγόρος, η οποία συντάχθηκε µε την εισήγηση της 
Γραµµατείας, ανέπτυξε τις θέσεις της γνωστοποιούσας τη συγκέντρωση εταιρείας, έδωσε 
πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που της υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 
Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε την έγκριση της κρινόµενης συγκέντρωσης. 

Στη συνέχεια απεχώρησε της αιθούσης η ενδιαφερόµενη εταιρεία και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκεφθείσα επί της υποθέσεως και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την 
εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η 
ενδιαφερόµενη εταιρεία κατά την συζήτηση της υποθέσεως,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Ι. 1. Την 17.12.1998 η εταιρεία ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής ΤΕΚΜΩΡ) υπέγραψε µε τις 
γαλλικές εταιρείες ΤCI COMPENSATION SA και CDR ENTERPRISES SA, προσύµφωνο, 
δυνάµει του οποίου, το αργότερο την 4.1.1999 θα πρέπει να συναφθεί σύµβαση µεταβίβασης του 
συνόλου των µετοχών της εταιρείας “AGROINVEST Α.Ε.” ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής AGROINVEST) σ’ αυτήν.  
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Η εξαγοράζουσα εταιρεία ΤΕΚΜΩΡ γνωστοποίησε την άνω συµφωνία στη Γραµµατεία της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού στις 22.12.1998, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, 
και ταυτόχρονα υπέβαλε αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις που 
αναφέρονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει, επί της οποίας η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 31/II/1999 Aπόφασή της. 

2. α. Η ΤΕΚΜΩΡ ελέγχεται από την εταιρεία ΣΕΜΑΣ Ε.Π.Ε. (εφεξής ΣΕΜΑΣ), η οποία και 
κατέχει το 95,6% του µετοχικού της κεφαλαίου ενώ το υπόλοιπο 4,4% αυτού κατέχει η εταιρεία 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Α.Ε. (εφεξής ΕΛΛ. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ). Η ΣΕΜΑΣ είναι εταιρεία 
συµµετοχών και ανήκει κατά 100% στον Ι. Βογιατζή, ενώ η ΕΛΛ. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, η οποία 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά και µόνο στην ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων – σιλό, ανήκει 
κατά 93% στην ΣΕΜΑΣ και κατά το υπόλοιπο 7% στον Ν. Παπαδάκη.  

Η ΤΕΚΜΩΡ είναι ιδιοκτήτρια βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µεταποίησης ελαιούχων σπόρων 
(σπορελαιουργείο), εξευγενισµού και υδρογόνωσης ελαίων, στο Πλατύ Ηµαθίας, τις οποίες 
εκµισθώνει στην (κατά 70%) θυγατρική της εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής 
ΕΛΛ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ), που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία σπορελαίων, 
µαγειρικών λιπών και µαργαρινών, καθώς και υποπροϊόντα των επεξεργαζοµένων ελαιούχων 
σπόρων όπως βαµβακόπιττα, ηλιάλευρο και σογιάλευρο.  

Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί η ΕΛΛ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ κατά την παραγωγική της διαδικασία, 
είναι: α) ηλιόσπορος, που εισάγει κυρίως από την Ουκρανία, β) βαµβακόσπορος, κυρίως 
εγχώριας προέλευσης και γ) σογιόσπορος, που εισάγει από τις Η.Π.Α.. Βασικοί της πελάτες στα 
σπορέλαια είναι οι µεγάλες εταιρείες διακίνησης τυποποιηµένων σπορελαίων, ενώ ένα µικρό 
ποσοστό της παραγωγής της διακινείται στην αγορά επώνυµα (ηλιέλαιο SUN). Επίσης µεγάλο 
µέρος της παραγωγής της εξάγεται στην Αλβανία και στην ΠΓ∆Μ. Οι δε ζωοτροφές (δηλ. 
βαµβακόπιττα, ηλιάλευρο και σογιάλευρο) διατίθενται ως επί το πλείστον χύµα στους πελάτες. 

Το 1997, ο κύκλος εργασιών της ΤΕΚΜΩΡ, στην εθνική αγορά, ανήλθε σε 412.178.582 δρχ. 
(ήτοι 1.338.242 ECU) και προήλθε κυρίως από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου της 
και από την ενοικίαση των ανωτέρω εγκαταστάσεων της, ενώ ο κύκλος εργασιών της ΕΛΛ. 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ, στην εθνική αγορά, για το ίδιος έτος, ανήλθε σε 8.220.267.878 δρχ. (ήτοι 
26.689.181 ECU) και της ΣΕΜΑΣ Ε.Π.Ε., στην παγκόσµια αγορά, 9.398.613.108 δρχ. (ήτοι 
30.514.977 ΕCU). 

β.  Η εξαγοραζοµένη εταιρεία AGROINVEST, η οποία δραστηριοποιείται στους τοµείς της 
παραγωγής και εµπορίας αλεύρων, της εµπορίας δηµητριακών, της παραγωγής σύνθετων 
ζωοτροφών (φυραµάτων) και της εµπορίας πρώτων υλών για ζωοτροφές για την κτηνοτροφία, 
ανήκει κατά το σύνολο των µετοχών της (πλην µίας) στην εταιρεία χαρτοφυλακίου του γαλλικού 
δηµοσίου TCI COMPENSATION SA. Η δε υπολειπόµενη µία µετοχή της ανήκει στην εταιρεία 
χαρτοφυλακίου του γαλλικού δηµοσίου CDR ENTERPRISES SA. 

Η εταιρεία, από ιδρύσεως της, δεν έχει άλλη δραστηριότητα πλην της, κατά διαστήµατα, 
επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων για λογαριασµό τρίτων (φασόν) ή και της ενοικίασης του 
τµήµατος επεξεργασίας ελαιουχικών σπόρων σε τρίτους. Ειδικότερα, η εταιρεία διαθέτει 
ιδιόκτητο βιοµηχανικό συγκρότηµα στο Αχλάδι-Φθιώτιδας, το οποίο εκµισθώνει, κατά καιρούς, 
στη θυγατρική της εξαγοράζουσας ΕΛΛ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ. 
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Ο κύκλος εργασιών της, το 1997, στην εθνική αγορά ανήλθε σε 16.677.632.000 δρχ. (ήτοι 
54.148.155 ECU).  

ΙΙ. 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, των τιµών τους και της σκοπούµενης χρήσης τους.  

Η κρινόµενη συγκέντρωση αφορά κατ’ αρχήν τις αγορές:  

1. Την αγορά παραγωγής και εµπορίας προϊόντων άλεσης σίτου (άλευρα, σιµιγδάλι, υποπροϊόντα 
άλεσης σίτου), η οποία περιλαµβάνει τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων : 
α) Aλευρα: αρτοποιίας (τύπου 70%, που αποτελούν την πρώτη ύλη κυρίως για την παραγωγή 
«λευκού» ψωµιού), πολυτελείας (τύπου 55%, που αποτελούν την βασική πρώτη ύλη διαφόρων 
αρτοσκευασµάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής - κρουασάν, τσουρέκια κλπ.), ολικής αλέσεως 
(τύπου 90%, που χρησιµοποιούνται σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων - 
πιτυρούχο ψωµί), χωριάτικα (τύπου Μ / κίτρινο, που προέρχονται από άλεση σκληρού σίτου και 
αυτούσια ή µε ανάµειξη µε άλευρα τύπου 70% χρησιµοποιούνται για την παραγωγή χωριάτικου 
ψωµιού), άλευρα ειδικά και έτοιµα µίγµατα (προϊόντα των µεγάλων ελληνικών βιοµηχανιών ή 
εισαγόµενα προϊόντα, χωρίς σαφή οριοθέτηση της σύνθεσης τους, εφόσον η χρήση του προϊόντος 
ή οι απαιτήσεις του πελάτη καθορίζουν τις προδιαγραφές τους, π.χ. φρυγανιές, µπισκότα, 
προϊόντα ζύµης, ειδικά ψωµιά κλπ.). 
β) Προϊόντα σιµιγδαλιού, που προκύπτουν από την άλεση σκληρού σίτου, διακρίνονται σε ψιλό 
και χονδρό σιµιγδάλι και χρησιµοποιούνται κυρίως για την παρασκευή ζυµαρικών. 
γ) Υποπροιόντα της άλεσης σίτου, τα οποία διατίθενται κυρίως ως πρώτη ύλη για ζωοτροφές σε 
εργοστάσια προς επεξεργασία ή σε µεγάλες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες και 
συνεταιρισµούς (πίτυρα, βήτες, άλφες, πέλετς). 
Κάθε µία των ανωτέρω κατηγοριών προϊόντων αποτελεί διακριτή αγορά, ενώ και κάθε τύπος 
αλεύρων ενδεχοµένως να αποτελεί ξεχωριστή σχετική αγορά. Παρά ταύτα η περαιτέρω εξέταση 
του θέµατος παρέλκει στην υπό κρίση περίπτωση δεδοµένου ότι η µόνη, εκ των συµµετεχουσών 
στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, δραστηριοποιούµενη στην παραπάνω αγορά εταιρεία,  
ΑGROINVEST, κατέχει πολύ µικρό µερίδιο στην αγορά αλεύρων γενικότερα. 

2. Την αγορά παραγωγής και εµπορίας ζωοτροφών, η οποία περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα, τα 

οποία είτε αυτούσια, είτε κατόπιν ειδικής επεξεργασίας και εµπλουτισµού, χρησιµοποιούνται για 
τη διατροφή των ζώων και η οποία διακρίνεται σε δύο τοµείς:  
α) Στις απλές ζωοτροφές, στις οποίες περιλαµβάνονται: i) τα αγροτικά προϊόντα όπως σιτάρι, 
κριθάρι, καλαµπόκι, µπιζέλι, ρεβίθια, κλπ. και ii) οι πλακούντες, κοινώς πίττες και άλευρα, όπως 
βαµβακόπιττα, βαµβακάλευρο, σογιόπιττα, σογιάλευρο, ηλιόπιττα, ηλιάλευρο, που αποτελούν 
υποπροϊόντα της κατεργασίας ελαιούχων σπόρων, καθώς και η µηδική (τριφύλλι ύστερα από 
ξήρανση), και οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτούσιες, σε διαφορετικές αναλογίες, για 
την εκτροφή των ζώων. 
β) Στις σύνθετες ζωοτροφές/φυράµατα, οι οποίες αποτελούν εξειδικευµένα ως επί το πλείστον 
προϊόντα, που προέρχονται από την ανάλυση, µίξη (µε προµίγµατα βιταµινών και ιχνοστοιχείων, 
ισορροπιστές βιταµινών και µεταλλικών στοιχείων κλπ.), σε διάφορες αναλογίες, απλών 
ζωοτροφών. 
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Η αγορά των ζωοτροφών διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα µε τα ζώα για τα οποία προορίζεται  
κάθε προϊόν (βοοτροφές, αιγοπροβατοτροφές, πτηνοτροφές, χοιροτροφές, ιχθυοτροφές, τροφές 
για κατοικίδια ζώα κλπ.), ενώ οι παραπάνω κατηγορίες µπορούν να διακριθούν και σε 
υποκατηγορίες ανάλογα µε την παραγωγική κατεύθυνση του ζώου (εκτροφή για κρέας, γάλα, 
αναπαραγωγή κλπ.) 
Ορισµένες από τις απλές ή σύνθετες ζωοτροφές, εφόσον προορίζονται για το ίδιο εκτρεφόµενο 
είδος και µε διαφορετική πρόσµιξη και αναλογία, θα µπορούσαν να υποκατασταθούν ολικά ή 
µερικά µεταξύ τους. 
Συνεπώς, οι ζωοτροφές εν γένει θα µπορούσαν να διακριθούν σε τόσες ξεχωριστές αγορές όσες 
κατηγορίες υπάρχουν ανάλογα µε το ζώο για το οποίο προορίζονται. Στην υπό κρίση όµως 
συγκέντρωση, η περαιτέρω εξέταση του θέµατος παρέλκει, δεδοµένου ότι οι συµµετέχουσες στην 
συγκέντρωση επιχειρήσεις κατέχουν πολύ µικρά µερίδια στην ευρύτερη αγορά ζωοτροφών. 

3. Την αγορά εµπορίας σιτηρών, η οποία αφορά την πώληση όλων των ποικιλιών µαλακού σίτου, 
όπως αγγλικού, γαλλικού, γερµανικού, ελληνικού, καναδέζικου κλπ., που χρησιµοποιείται κατά 
κύριο λόγο ως πρώτη ύλη από τις αλευροβιοµηχανίες και σε ορισµένες µόνο ποικιλίες (κυρίως 
σκληρός/ζωοτροφικός σίτος), από κτηνο-πτηνοτρόφους. 

4. Την αγορά παραγωγής και εµπορίας σπορελαίων, η οποία περιλαµβάνει όλα τα έλαια που 

παράγονται από την κατεργασία ελαιούχων σπόρων, ήτοι α) καλαµποκέλαιο, β) ηλιέλαιο,             
γ) σογιέλαιο, δ) βαµβακέλαιο, ε) φοινικέλαιο στ) ειδικά προϊόντα για τηγάνισµα και                      
ζ) πυρηνέλαιο. 
Τα σπορέλαια κατέχουν σηµαντική θέση στην καθηµερινή διατροφή του έλληνα καταναλωτή και 
χρησιµοποιούνται κυρίως στο τηγάνισµα. Ολοι οι τύποι σπορελαίων χρησιµοποιούνται για τον 
ίδιο σκοπό, ενώ συχνά παρατηρείται στροφή των καταναλωτών από το ένα είδος σπορελαίου στο 
άλλο (ανάλογα µε την τιµή του προϊόντος, τις ιδιότητες που αποδίδονται στην πρώτη ύλη/σπόρο, 
τη µάρκα, την παραγωγό εταιρεία κλπ.). Το σπορέλαιο µπορεί να αντικατασταθεί σε κάποιο 
βαθµό και από άλλες κατηγορίες λιπαρών, όπως π.χ. το ελαιόλαδο ή ακόµα και το µαγειρικό 
λίπος ή την µαργαρίνη κυρίως σε ορισµένες χρήσεις όπως το τηγάνισµα. 
Με βάση τα παραπάνω, εκτιµάται ότι όλα τα είδη σπορελαίων είναι εναλλάξιµα µεταξύ τους, ενώ 
θα µπορούσαν να υποκατασταθούν σε κάποιο βαθµό και από άλλα είδη λιπαρών, όπως το 
ελαιόλαδο. 

III. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού. 
Στην υπό κρίση περίπτωση ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται το σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας. 

IV.1.  Κυριότεροι ανταγωνιστές της ΑGROINVEST, στις αγορές προϊόντων άλεσης σίτου, για το 
1997 ήταν οι εταιρείες: ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 
και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ (ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε). Συνολικά δε στις 
αγορές αυτές δραστηριοποιούνται περί τις 250 επιχειρήσεις. 

Τα µερίδια που κατείχαν οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες (κατ’ ουσίαν µόνον η 
εξαγοραζόµενη, αφού η εξαγοράζουσα δεν δραστηριοποιείται σ’ αυτή) και οι κυριότεροι 
ανταγωνιστές τους, σε κάθε µία από τις επιµέρους σχετικές αγορές, το έτος 1997, έχουν ως εξής : 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΥΡΑ ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΩΝ 

1. ΑGROINVEST  3,90 %  0,01 %  3,84% 

2. ΤΕΚΜΩΡ  _  _  _ 

3. ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.  12,81%  8,93 %  14,8% 

4. ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.  9,0 %  4,5 %  µη διαθέσιµο 

5. ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.  8,5%  11,5 %  µη διαθέσιµο 

2.  Στις επιµέρους σχετικές αγορές παραγωγής και εµπορίας ζωοτροφών, όπου 
δραστηριοποιούνται τόσο η ΑGROINVEST, εµπορευόµενη απλές ζωοτροφές (δηµητριακούς 
καρπούς και πίτυρα που επιπλέον τα παράγει) και παράγοντας σύνθετες ζωοτροφές, όσο και η 
ΤΕΚΜΩΡ παράγοντας µόνο απλές ζωοτροφές που αποτελούν υποπροϊόντα των επεξεργαζοµένων 
ελαιούχων σπόρων και συγκεκριµένα βαµβακόπιττα, ηλιάλευρο και σογιάλευρο, τα µερίδια που 
κατείχαν οι ίδιες αλλά και οι κυριότεροι ανταγωνιστές τους, το έτος 1997, υπολογίζεται ότι 
διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘ. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΠΛΕΣ 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

1. ΑΓΚΡΟΙΝΒΕΣΤ  5,89%  5,50% 

2. ΤΕΚΜΩΡ  _  3,50% 

3. ΕΛΒΙΖ Α.Ε.  18,16%  _ 

4. ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε  4,52%  _ 

5. ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε  _  18,96% 

6. ΣΟΓΙΑ Α.Ε  _  8,06% 

Σηµειώνεται ότι στον κλάδο των απλών ζωοτροφών, δραστηριοποιούνται, εκτός από τις ανωτέρω 
εταιρείες και πληθώρα άλλων προµηθευτών (όπως συνεταιρισµοί , µεσίτες, ξένοι εισαγωγείς, 
έµποροι κλπ.), γεγονός το οποίο καθιστά δυσχερή την ακριβή εκτίµηση του συνολικού µεγέθους 
της σχετικής αλλά και των µεριδίων που κατέχουν οι δραστηριοποιούµενοι σ’ αυτή. 

Η αγορά παραγωγής και εµπορίας ζωοτροφών εν γένει, τα τελευταία χρόνια αντιµετωπίζει 
πολλά προβλήµατα. Ειδικότερα, το κυριότερο πρόβληµα, στην αγορά των συνθέτων 
ζωοτροφών, είναι η γενίκευση της χρήσης ενσιρωµένων ζωοτροφών, που επηρέασαν 
αρνητικά την κατανάλωση των σύνθετων ζωοτροφών, καθώς και η κυκλοφορία των 
διαφόρων ισσοροπιστικών προϊόντων, τα οποία αντικατέστησαν πολλαπλάσιες ποσότητες 
φυραµάτων. Η εξέλιξη της παραπάνω αγοράς επηρεάστηκε αρνητικά και λόγω: α) της 
δηµιουργίας µεγάλων και οργανωµένων κτηνοτροφικών µονάδων, οι οποίες είναι αυτόνοµες 
στην πλειοψηφία τους ως προς την ίδια παραγωγή των ζωοτροφών, δεδοµένου ότι οι βασικές 
πρώτες ύλες που συµµετέχουν στο σιτηρέσιο (σιτάρι, κριθάρι, σόγια, αραβόσιτος), αφθονούν 
στην αγορά σε συµφέρουσες και ανταγωνιστικές τιµές και η προµήθεια ισορροπιστών 
βιταµινών ή προµιγµάτων βιταµινών και ιχνοστοιχείων είναι ευχερής τόσο από τις εγχώριες 
βιοµηχανίες όσο και από το εξωτερικό και β) της ίδρυσης πολλών µικρών ιδιωτικών 
παρασκευαστηρίων ζωοτροφών που λειτουργούν συνήθως παράνοµα χωρίς να εκδίδουν 
τιµολόγια ή να κάνουν χηµικούς ελέγχους των προϊόντων και των πρώτων υλών τους.  
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3. Στη σχετική αγορά της εµπορίας σίτου κυριότεροι ανταγωνιστές της AGROINVEST, που 
κατέχει µερίδιο κάτω του 5%, είναι οι εταιρείες ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (µε µερίδιο αγοράς 17% 
περίπου), ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΟΥΚΑ Α.Ε., η ΑΒΕΜ ΚΑ∆ΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
FRETRADE INTERNATIONAL LTD, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ κ.αλ. 

4. Στη σχετική αγορά παραγωγής και εµπορίας σπορελαίων, η AGROINVEST, 
δραστηριοποιείται κατά περιόδους και µόνο για λογαριασµό τρίτων, ενώ η ΤΕΚΜΩΡ 
δραστηριοποιείται µέσω της θυγατρικής της ΕΛΛ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ.  

Τα µερίδια αγοράς που κατείχε η εξαγοράζουσα και οι κυριότεροι ανταγωνιστές της, το 1997, 

στην αγορά των σπορελαίων εν γένει, (δεν περιλαµβάνονται το ελαιόλαδο και τα λοιπά λιπαρά), 
εκτιµάται ότι είχαν ως ακολούθως: ΤΕΚΜΩΡ 23,55%, ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 16,38% και 
ΣΟΓΙΑ Α.Ε. 23,14%.  

Σηµειώνεται δε ότι η αγορά παραγωγής και εµπορίας σπορελαίων, µετά τους γρήγορους ρυθµούς 
ανάπτυξης που σηµείωσε τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης. Τα λάδια της 
κατηγορίας σπορελαίων προορίζονται σε δύο κατευθύνσεις : στα νοικοκυριά και στη βιοµηχανία 
τροφίµων. Σηµειώνεται , ότι η µεγάλη ‘’ ψαλίδα’’ στην τιµή πώλησης των σπορελαίων έναντι του 
ελαιόλαδου, ώθησε και θα ωθεί όλο και περισσότερους καταναλωτές στην αγορά των 
σπορελαίων.  

V. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 εδαφ. 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 µίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ.1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, µε απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που υπόκειται σε προηγούµενη 
γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά 
ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα της 
και ιδίως µε την δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 

Με την υπογραφή προσυµφώνου µεταξύ της εταιρείας ΤΕΚΜΩΡ και των γαλλικών εταιρειών 
ΤCI COMPENSATION S.A. και CDR ENTERPRISES S.A., δυνάµει του οποίου η πρώτη θα 
αποκτήσει το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της ΑGROINVEST και συνεπώς τον έλεγχο 
αυτής, δηµιουργείται συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β, που 
εµπίπτει στις σχετικές ρυθµίσεις του νόµου αυτού. 

Η εν λόγω 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 µία από τις δύο προϋποθέσεις που ο νόµος ορίζει. Συγκεκριµένα, ο συνολικός 
κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών στην συγκέντρωση εταιρειών ξεπερνά τα 50.000.000 ECU 
( 84.663.132 ECU), ενώ ο κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών στην συγκέντρωση 
επιχειρήσεων, ΤΕΚΜΩΡ και ΑGROINVEST, κάθε µίας χωριστά στην εθνική αγορά υπερβαίνει 
τα 5.000.000 ECU (54.148.155 και 30.514.977 ECU περίπου αντίστοιχα). 

Συνεπώς οι επιχειρήσεις είχαν υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης 
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 4β, όπως και το έπραξαν εµπρόθεσµα. 
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Σύµφωνα δε µε τα εκτεθέντα υπό στοιχείο IV η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναµένεται να 
περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές αγορές τις οποίες αυτή αφορά 
και ως εκ τούτου η Επιτροπή εκτιµά ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος για την απαγόρευση αυτής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση να απαγορευθεί η από 22.12.1998 
γνωστοποιηθείσα, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση των 
εταιρειών ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε. και “AGROINVEST A.E.” ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 16η Ιουλίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

          Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

             Σταύρος Αργυρόπουλος 

Εµµανουήλ Αντωνόπουλος 

       Η Γραµµατέας 

 

      Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


