
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 71 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 22α 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:  Νικόλαος Στυλιανάκης, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 

 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, 
 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, 
 Λεωνίδας Νικολούζος, 

 Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυοµένης της τακτικής Μελίνας Μουζουράκη, 
 Ηλίας Σουφλερός, κωλυοµένου του τακτικού ∆ηµητρίου Τζουγανάτου 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 

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

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν η από 6 Ιουλίου 1999 αίτηση της εταιρείας FRANPACK 
HELLAS A.E., σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παράγρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, για χορήγηση 
άδειας παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις της παραγρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, 

προκειµένου να προβεί στην εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν την 
παραγωγή χαρτόσακκων και χάρτινων τσαντών της εταιρείας ΚΑΡΤΟΝΠΑΚ Α.Ε., προ 
της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η αιτούσα εταιρεία δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου κ. Ιωάννη 

∆ρυλλεράκη. 

Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κ. Σοφία Καµπερίδου, η 
οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και πρότεινε την 

απόρριψη της κρινόµενης αιτήσεως δεδοµένου ότι, αφενός, η ολοκλήρωση της 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης προβλέπεται να λάβει χώρα µέχρι την 30.6.2000 και ως εκ 
τούτου δεν υφίσταται θέµα άµεσης ανάγκης πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης και, 

αφετέρου, η υποβληθείσα σύµβαση προµήθειας που έχει υπογράψει η εταιρεία FRANPACK 
HELLAS A.E. µε την εταιρεία ΚΑΡΤΟΝΠΑΚ Α.Ε. για τον αποκλειστικό εφοδιασµό της 
πρώτης από τη δεύτερη, για την περίοδο από 1.9.1999 µέχρι 30.6.2000, µε τα προϊόντα του 

υπό εξαγορά κλάδου, δεν δύναται να θεωρηθεί ως αναπόσπαστο τµήµα της γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσης και αναγκαίο για την πραγµατοποίησή της. Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο 
ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις της αιτούσας, παρέσχε 

πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 
Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή, εφόσον θεωρηθεί ότι η ως άνω σύµβαση 
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προµήθειας εµπίπτει στο πλέγµα της από 6.7.1999 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, τη 
χορηγήση της αιτουµένης άδειας παρέκκλισης.  

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 30 Ιουλίου 1999 ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 9.30 π.µ. στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' όψη της τα 
στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τις 
απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η αιτούσα εταιρεία κατά τη συζήτηση της 

υποθέσεως, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Στις 23.6.1999 υπεγράφη µεταξύ των εταιρειών FRANPACK HELLAS A.E. µε την εταιρεία 

ΚΑΡΤΟΝΠΑΚ Α.Ε. σύµβαση πώλησης περιουσιακών στοιχείων, σύµφωνα µε την οποία η 
πρώτη αυτών θα αγοράσει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα των 
µηχανηµάτων και του εξοπλισµού, καθώς και των σχετικών ανταλλακτικών και πρώτων 

υλών, τα οποία σχετίζονται και αφορούν τον κλάδο της κατασκευής και εµπορίας 
βιοµηχανικών χαρτόσακκων και χάρτινων τσαντών της δευτέρας.  

Την 6.7.1999 η επιχείρηση FRANPACK HELLAS AE γνωστοποίησε στην Επιτροπή 

Ανταγωνισµού την άνω συγκέντρωση που προβλέπεται να λάβει χώρα το αργότερο µέχρι την 
30.6.2000. 

Παράλληλα µε τη γνωστοποίηση αυτή, η γνωστοποιούσα επιχείρηση ισχυρίζεται, ότι, πέραν 

της ανωτέρω γνωστοποιούµενης συναλλαγής, συνεφώνησε µε την άνω επιχείρηση 
ΚΑΡΤΟΝΠΑΚ ΑΕ, όπως η τελευταία µέχρι της, συντελέσεως κατά τα ανωτέρω, της 
γνωστοποιούµενης πώλησης του ανωτέρω κλάδου της επιχειρήσεως (30.6.2000) θα 

εξακολουθήσει να λειτουργεί τον κλάδο αυτόν της επιχείρησης και µετά τον Σεπτέµβριο 1999 
και θα εφοδιάζει την γνωστοποιούσα επιχείρηση µε βιοµηχανικούς σάκους κλπ. 

Επιδιώκει δε βάση του ιστορικού αυτού η γνωστοποιούσα επιχείρηση την χορήγηση 

παρέκκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 3 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, των υπό των 1 και 
2 της ιδίας διάταξης υποχρεώσεων αυτής, για την πραγµατοποίηση της συµφωνίας αυτής αν 
ήθελε θεωρηθεί ότι αποτελεί µέρος της γνωστοποιουµένης ως άνω συγκέντρωσης. 

Αλλά, η αιτουµένη παρέκκλιση, για την σύναψη της ως άνω συµφωνίας, µε την οποία η 
επιχείρηση ΚΑΡΤΟΝΠΑΚ ΑΕ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί τον προαναφερθέντα κλάδο 
της δραστηριότητας αυτής και µετά την 1.9.1999, ηµεροµηνία που είχε αποφασίσει, τον 

οριστικό τερµατισµό της εκµετάλλευσης του κλάδου αυτού της δραστηριότητάς της 
(παραγωγής και διάθεσης βιοµηχανικών σάκων και τσαντών) µέχρι της 30.6.2000, για τον 
εφοδιασµό αποκλειστικώς της µέλλουσας να αποκτήσει τον κλάδο αυτό γνωστοποιούσης 

επιχείρησης, είναι παράλληλη συµφωνία, αυτής της γνωστοποιουµένης εξαγοράς του 
προαναφερθέντος κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης ΚΑΡΤΟΝΠΑΚ ΑΕ, αλλά 
αυτοτελής έναντι της τελευταίας. Κατά συνέπεια δεν δύναται να θεωρηθεί ότι φέρει στοιχεία 
συναλλαγής τα οποία µπορεί βασίµως να χαρακτηριστούν, ότι συνιστούν συγκέντρωση κατά 
την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 σε συνδυασµό και προς την παραγρ. 3 αυτού, και του άρθρου 
4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει τώρα. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την από 6.7.1999 αίτηση της εταιρείας FRANPACK HELLAS Α.Ε. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 4η Αυγούστου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

             Ο Πρόεδρος  

Η Γραµµατέας   

        Σταύρος Αργυρόπουλος 

Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


