
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 76 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 27η Απριλίου 
1999, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
 Λεωνίδας Νικολούζος και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος. 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 12.2.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 
4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης 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 SOCIEDADΕ 
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. 

Στην συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιούσα εταιρεία GILBARCO INC δια της πληρεξουσίας 
αυτής δικηγόρου Αναστασίας Αποστολίδου. 

Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και πρότεινε α) τη µη απαγόρευση της κρινόµενης 
συγκέντρωσης και β) την επιβολή προστίµου ύψους 20.000.000 δρχ. στην εταιρεία GILBARCO 
INC για τη πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης κατά παράβαση του άρθρου 4ε παράγρ. 1 του 
ν.703/77, όπως ισχύει. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η ανωτέρω πληρεξουσία δικηγόρος, η οποία 
ανέπτυξε τις απόψεις της γνωστοποιούσας τη συγκέντρωση εταιρείας, απάντησε σε ερωτήσεις που 
της υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής και ζήτησε τη µη απαγόρευση της 
κρινόµενης συγκέντρωσης και τη µη επιβολή του προτεινοµένου από τη Γραµµατεία προστίµου.  

Στη συνέχεια απεχώρησε από την αίθουσα η ενδιαφερόµενη εταιρεία και η Επιτροπή 
Ανταγωνισµού συνδιασκεφθείσα, και αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλλου, την 
Εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η 
παριστάµενη κατά τη συζήτηση της υπόθεσης εταιρεία, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Την 12.2.99 γνωστοποιήθηκε στη Γραµµατεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Ε.Α.), 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, η συγκέντρωση, η οποία συνίσταται στην 
έµµεση απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της αλλοδαπής εταιρείας LOGITRON SRL (εφεξής 
Logitron) από την ωσαύτως αλλοδαπή εταιρεία GILBARCO INC (εφεξής Gilbarco), που φέρεται 
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να πραγµατοποιείται σε δύο στάδια, µε συµβάσεις πωλήσεως µετοχών, οι οποίες έχουν υπογραφεί 
σχεδόν ταυτόχρονα, Ειδικότερα: 

Στις 17.2.1999 σύµβασης πωλήσεως µετοχών υπεγράφη µεταξύ των εταιρειών WOLMAR SA 
(εφεξής Wolmar) και MOONSILK LTD (εφεξής Moonsilk), σύµφωνα µε την οποία η πρώτη των 
εταιρειών µεταβιβάζει το 35% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας GELD SPA (εφεξής Geld) 
που κατέχει, στη δεύτερη αυτών. Εν συνεχεία, στις 25.2.1999 υπεγράφη µεταξύ των εταιρειών 
EQUITALIA SOCIEDADE DE GESTAO E SERVICOS SA (εφεξής ESGS) και Mοοnsilk 
δεύτερη σύµβαση πώλησης µετοχών, βάσει της οποίας η ESGS µεταβιβάζει το 65% του 
κεφαλαίου της Geld, που κατέχει η ιδία, στη δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρειών, Moonsilk.  

Τέλος, στις 25.2.1999 υπεγράφη µεταξύ των εταιρειών HOLINCO ESTABLISHMENT και 
GILBARCO LTD τρίτη σύµβαση πώλησης µετοχών, βάσει της οποίας η πρώτη των 
συµβαλλοµένων µεταβιβάζει στη δεύτερη αυτών το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας 
Moonsilk, το οποίο κατέχει. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ. 6.01.02 (β) της εν λόγω σύµβασης αναφέρεται ότι η εταιρεία 
Moonsilk, η οποία ιδρύθηκε τον Ιούλιο 1998, δεν έχει πραγµατοποιήσει καµµία άλλη 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, πλην των συναλλαγών που αφορούν την εξαγορά της εταιρείας 
Geld, σύµφωνα µε τις δύο πρώτες ως άνω συµβάσεις, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί την 
ηµεροµηνία σύναψης της τρίτης σύµβασης. Η δε Geld αποτελεί εταιρεία συµµετοχών, ανήκουσα 
στον όµιλο εταιρειών «LOGITRON» και κατέχει το σύνολο (100%) του µετοχικού κεφαλαίου της 
µητρικής εταιρείας του οµίλου, LOGITRON SRL. 

Συνεπώς µε την υπογραφή της τελευταίας των προαναφερόµενων συµβάσεων, η γνωστοποιούσα 
τη συγκέντρωση εταιρεία GILBARCO INC, ως µητρική της GILBARCO LTD, απέκτησε εµµέσως 
τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας GELD SPA και µέσω αυτής τον αποκλειστικό έλεγχο της 
εταιρείας LOGITRON SRL και των θυγατρικών αυτής. 

Η κρινόµενη συγκέντρωση, ως ανωτέρω έχει συντελεσθεί, κοινοποιήθηκε την 28.12.98 στην 
αρµόδια αρχή ανταγωνισµού της Ιταλίας, η οποία αποφάσισε να µην προχωρήσει στην εξέτασή 
της, δεδοµένου ότι δεν έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην 
ιταλική αγορά. 

ΙΙ.1. Περαιτέρω η αποκτώσα τον έλεγχο εταιρεία GILBARCO INC εδρεύει στην Πολιτεία 
Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ και τόσο η ίδια όσο και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα της κατασκευής και προµήθειας εξοπλισµού για πρατήρια υγρών καυσίµων (π.χ. αντλίες 
καυσίµων, εξαρτήµατα και ανταλλακτικά) καθώς επίσης και ηλεκτρονικών συστηµάτων ελέγχου 
και πληρωµής για πρατήρια υγρών καυσίµων. Η εταιρεία ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από την 
εταιρεία συµµετοχών THE GENERAL ELECTRIC COMPANY PLC η οποία εδρεύει στο Λονδίνο 
(Η.Β.) και ηγείται του πολυεθνικού οµίλου εταιρειών GENERAL ELECTRIC CO (εφεξής GEC) 
που δραστηριοποιείται σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας, όπως i) ηλεκτρονικών συστηµάτων και 
άµυνας, ii) συστηµάτων ενέργειας και µεταφορών, iii) τηλεπικοινωνιών, iv) εκτυπώσεων,                
v) ηλεκτρονικής µετρολογίας, vi) τεχνολογικών υλικών και vii) ηλεκτρονικής ιατρικής. 

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του οµίλου GEC για τις οικονοµικές χρήσεις 1996/97 και 
1997/98, ανήλθε περίπου στο ποσό των 4.984,6 δις δρχ. (ήτοι 16,16 δις Ecu) και 5.434,2 δις δρχ. 
(ήτοι 16,39 δις Ecu) αντίστοιχα. Η δε Gilbarco πραγµατοποίησε στην εθνική αγορά κατά το 1997 
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πωλήσεις αξίας 4.327.750 Εcu. Κατά δήλωση των µερών, µέχρι της γνωστοποίησης της 
συγκέντρωσης δεν υπήρχαν διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία για το έτος 1998, αλλά, κατ’ εκτίµηση 
των ιδίων, τα στοιχεία αυτά δεν αναµένεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά του προηγουµένου 
έτους.  

Στην ελληνική αγορά η αποκτώσα εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της µέσω διανοµέα (ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΕΠΕ), ο οποίος είναι κοινός και για την αποκτώµενη εταιρεία Logitron. 

2. Η εταιρεία LOGITRON SRL εδρεύει στη Φλωρεντία της Ιταλίας και δραστηριοποιείται, 
όπως και οι θυγατρικές της, στον τοµέα της παραγωγής και διανοµής εξοπλισµού πρατηρίων 
καυσίµων και ειδικότερα αντλιών καυσίµων, αυτόµατων πωλητών καθώς και συστηµάτων ελέγχου 
και πληρωµής για πρατήρια υγρών καυσίµων.  

Ο κύκλος εργασιών του οµίλου εταιρειών Logitron ανήλθε το 1997 στο ποσό των 16,15 δις δρχ. 
περίπου (ήτοι 52,36 εκατ. Ecu), ενώ το ίδιο έτος πραγµατοποίησε στην Ελλάδα πωλήσεις ύψους 
192.250 Ecu περίπου. Κατά δήλωση των µερών, τα οικονοµικά στοιχεία για το 1998 δεν 
διαφέρουν ουσιωδώς. 

ΙΙΙ.1. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά τις κάτωθι τρεις (3) διακριτές αγορές προϊόντων: 
α)  Αγορά παραγωγής και εµπορίας αντλιών καυσίµων (περιλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων και 
ανταλλακτικών τους), που χρησιµοποιούνται στα πρατήρια υγρών καυσίµων για τον ανεφοδιασµό 
κυρίως των οχηµάτων µε καύσιµα. 
β)   Αγορά παραγωγής και εµπορίας αυτόµατων πωλητών για πρατήρια υγρών καυσίµων, οι 
οποίοι είτε ενσωµατώνονται στις  αντλίες καυσίµων, είτε εγκαθίστανται σε ξεχωριστό βάθρο και 
µέσω συστήµατος αναγνώρισης χαρτονοµισµάτων ή µαγνητικών καρτών επιτρέπουν στον πελάτη 
την πληρωµή των καυσίµων µε το σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης. Μεταξύ των αντλιών καυσίµων 
και των αυτόµατων πωλητών υφίσταται µερική µόνον υποκατάσταση, δεδοµένου ότι 
χρησιµοποιούνται για τον ίδιο σκοπό (ανεφοδιασµός καταναλωτή µε καύσιµα), τόσο όµως τα 
χαρακτηριστικά τους όσο και οι τιµές τους διαφέρουν σηµαντικά. Οι αντλίες αποτελούν βασικό 
και απαραίτητο εξοπλισµό για τη λειτουργία ενός πρατηρίου, ενώ οι αυτόµατοι πωλητές 
αποτελούν εξειδικευµένο εξοπλισµό που χρησιµοποιείται περιστασιακά και κυρίως 
συµπληρωµατικά. Στην ελληνική επικράτεια η χρήση των τελευταίων είναι, επί του παρόντος, 
περιορισµένη. 
γ)   Αγορά παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρονικών συστηµάτων πληρωµής και ελέγχου για 
πρατήρια υγρών καυσίµων. Τα εν λόγω συστήµατα εγκαθίστανται στον κλειστό χώρο των 
πρατηρίων και χρησιµοποιούνται στη διαχείριση των λειτουργιών τους όπως στην παρακολούθηση 
της χρέωσης των καυσίµων και του όγκου των αποθεµάτων, για την ανταλλαγή πληροφοριών µε 
εταιρείες πετρελαιοειδών κλπ. 

2.  Στην υπό κρίση υπόθεση ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται όλη η ελληνική 
επικράτεια 

IV. Στην ελληνική αγορά και στον ευρύτερο κλάδο της παραγωγής και εµπορίας προϊόντων 
εξοπλισµού πρατηρίων υγρών καυσίµων δραστηριοποιούνται µόνο αλλοδαπές επιχειρήσεις, µέσω 
αντιπροσώπων ή διανοµέων. Σηµαντικότερες αυτών - πλην των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση 
- είναι α) η ιταλική NUOVO PIGNONE SPA που ανήκει στον όµιλο General Electric των ΗΠΑ (ο 
οποίος κατά δήλωση της γνωστοποιούσας εταιρείας ουδεµία σχέση έχει µε τον όµιλο GEC) και 
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δραστηριοποιείται και στις τρεις προαναφερθείσες σχετικές αγορές µέσω αποκλειστικού 
αντιπροσώπου (ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ), β) ο οίκος SCHLUMBERGER RPS, ο οποίος διακινεί στην 
Ελλάδα αντλίες καυσίµων και αυτόµατους πωλητές µέσω της ΑΛΦΑ ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε., γ) η 
εταιρεία TOKHEIM SOFITAM που εµπορεύεται αντλίες καυσίµων µέσω αντιπροσώπου 
(IMPECO COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SA), δ) η εταιρεία BENNETT (ΗΠΑ) καθώς και 
ε) η εταιρεία WAYNE (ΗΠΑ), οι οποίες πωλούν αντλίες καυσίµων και ηλεκτρονικά συστήµατα 
ελέγχου στην ελληνική αγορά µέσω της ∆ΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α.Ε.. 

Οι πωλήσεις που πραγµατοποιούν σε µία αγορά οι εταιρείες παραγωγής εξοπλισµού πρατηρίων 
υγρών καυσίµων είναι συχνά αποτέλεσµα συµφωνιών που συνάπτονται στο εξωτερικό µεταξύ των 
απώτερων µητρικών εταιρειών των οµίλων τους µε τις µεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών και ως εκ 
τούτου τα µερίδια που κατέχουν σε µία συγκεκριµένη αγορά ενδέχεται να παρουσιάζουν 
διαχρονικά σηµαντικές διακυµάνσεις. 

Στην εγχώρια αγορά αντλιών καυσίµων, το 1998 ηγήθηκε η Gilbarco µε µερίδιο της τάξεως του 
40-45%, ενώ βασικότερος ανταγωνιστή αυτής αναδείχθηκε η NUOVO PIGNONE SPA µε µερίδιο 
35-40%. Η Logitron δεν δραστηριοποιείται στην αγορά αυτή. 

Στην αγορά των ηλεκτρονικών συστηµάτων πληρωµής και ελέγχου, το ίδιο έτος, ηγήθηκε η 
Logitron µε µερίδιο της τάξεως του 36-40%, ενώ ακολούθησαν οι εταιρείες WAYNE µε µερίδιο 
23-26% και SCHLUMBERGER µε µερίδιο 21-24%. Το µερίδιο της Gilbarco ήταν της τάξεως του 
3-4%. 

Στην αγορά των αυτόµατων πωλητών, η οποία σηµειωτέον είναι ιδιαίτερα µικρή αφού δεν 
φαίνεται να ξεπερνά τα 30 τεµάχια, το 1998, ηγήθηκε η εταιρεία Logitron µε µερίδιο το οποίο 
υπολογίζεται ότι ξεπέρασε το 60%. Η εξαγοράζουσα εταιρεία Gilbarco δεν δραστηριοποιείται 
στην αγορά αυτή. 

V.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2, εδάφ. β του ν. 703/77 όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία τουλάχιστον 
επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου 
ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 

∆υνάµει των τριών προεκτεθεισών συµβάσεων πώλησης µετοχών που υπεγράφησαν στις 17 και 25 
Φεβρουαρίου 1999, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, η γνωστοποιούσα εταιρεία Gilbarco αποκτά 
εµµέσως τον έλεγχο της εταιρείας Logitron και των θυγατρικών αυτής και συνεπώς 
πραγµατοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β του νόµου 
703/77, όπως ισχύει, η οποία εµπίπτει στις σχετικές µε τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του νόµου 
αυτού, παρά το γεγονός ότι η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες 
δεν δραστηριοποιούνται ή ίδιες ή µέσω θυγατρικών τους επιχειρήσεων στην ηµεδαπή αγορά, αλλά 
εξάγουν ευθέως τα προϊόντα αυτών σε αυτή. Και αυτό διότι κατά ρητή διάταξη του άρθρου 32 του 
ως άνω νόµου υποβάλλονται στις ρυθµίσεις αυτού και αλλοδαπές επιχειρήσεις αρκεί η 
συγκέντρωση να επενεργεί ή να µπορεί να επενεργείσει στην ηµεδαπή, αδιάφορα αν έχουν ή όχι 
εγκαταστάσεις σε αυτές (Βλ. και Ε.Α. 24/98, 55/98). Στην προκειµένη περίπτωση η 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, όπως από το ανωτέρω πραγµατικό προκύπτει, επενεργεί στην 
εσωτερική αγορά. Αυτό άλλωστε δηλώνεται και από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση µε την 
υποβολή της γνωστοποίησης της ανωτέρω συγκεντρώσεως στην Επιτροπή. 
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2. Περαιτέρω, 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 µία από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος και 
συγκεκριµένα αυτή του µεριδίου αγοράς το οποίο, ως απεδείχθη, και στις τρεις σχετικές αγορές 
προϊόντων (αντλίες καυσίµων, αυτόµατοι πωλητές, ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµής και 
ελέγχου για πρατήρια καυσίµων) ανέρχεται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25%.  

Συνεπώς η αποκτώσα τον έλεγχο εταιρεία Gilbarco είχε υποχρέωση γνωστοποίησης της 
κρινόµενης συγκέντρωσης στην Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του νόµου 
703/77, όπως ισχύει, το οποίο και έπραξε εµπρόθεσµα. 

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 τµήµα της και ιδίως µε τη 
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Στην υπό κρίση υπόθεση απεδείχθη ότι,: 

• Παρότι σε όλες τις επιµέρους αγορές που αφορά η υπό κρίση συγκέντρωση, οι συµµετέχουσες 
σε αυτήν εταιρείες φέρεται να συγκεντρώνουν µερίδια - βάσει στοιχείων αγοράς για το έτος 1998 - 
άνω του 40% και, από κοινού, να ηγούνται σε κάθε µία από τις αγορές αυτές, συγκέντρωση 
µεριδίων αγοράς υφίσταται µόνο στη σχετική αγορά των ηλεκτρονικών συστηµάτων πληρωµής 
και ελέγχου, όπου το συνολικό µερίδιο των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων το 
1998 εκυµαίνετο µεταξύ 39% και 44%. Στην αγορά των αντλιών καυσίµων δεν δραστηριοποιείται 
η εξαγοραζοµένη, ενώ στην αγορά των αυτόµατων πωλητών δεν δραστηριοποιείται η 
εξαγοράζουσα εταιρεία. 

• Με την παρούσα συγκέντρωση η εξαγοράζουσα εταιρεία Gilbarco ενισχύει τη θέση της στην 
ευρύτερη αγορά της παραγωγής και εµπορίας προϊόντων εξοπλισµού πρατηρίων καυσίµων, 
συµπληρώνοντας την ποικιλία των προϊόντων που ήδη διαθέτει στον χώρο αυτό. 

• ∆εν υφίστανται νοµικά ή πραγµατικά εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στις επιµέρους 
αγορές προϊόντων. Ειδικότερα δε στην αγορά των ηλεκτρονικών συστηµάτων πληρωµής και 
ελέγχου ετοιµάζονται να εισέλθουν πολυεθνικοί όµιλοι πληροφορικής όπως οι Olivetti, Siemens-
Nixdorf και IBM, οι οποίοι φέρεται να αναπτύσσουν ήδη λογισµικό (software) και συστήµατα που 
θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες ανάγκες των πρατηρίων υγρών καυσίµων. 

Εν όψει των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν θα 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 τη δηµιουργία ή ενίσχυση 
δεσπόζουσας θέσης. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, απαγορεύεται η 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης που υπάγεται στη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου µέχρι 
την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Σε περίπτωση δε παράβασης της 
απαγόρευσης αυτής η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιβάλλει πρόστιµο ύψους µέχρι δέκα πέντε τοις 
εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 4στ του ιδίου ως άνω νόµου. 



 6

Στην υπό κρίση υπόθεση, η εξαγοράζουσα εταιρεία γνωστοποίησε τη συγκέντρωση εµπρόθεσµα 
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού στις 12.2.1999, υποβάλλοντας  ταυτόχρονα αίτηση να της 
χορηγηθεί άδεια παρέκκλισης από την υποχρέωση αναστολής πραγµατοποίησης της 
συγκέντρωσης µέχρι της έκδοσης οριστικής απόφασης της Ε.Α.. Αλλά στις 25.2.1999 προχώρησε 
σε πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης χωρίς να έχει λάβει σχετική έγκριση της Επιτροπής. Η 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης προκύπτει και από τα υπ’ αριθ. ηµ. πρωτ. 488/11.3.99 και 
522/17.3.99 έγγραφα της γνωστοποιούσας, στα οποία αναφέρει, στο µεν πρώτο ότι «… η 
γνωστοποιούµενη συγκέντρωση ολοκληρώθηκε από τα µέρη την 25.2.99….» και εκ νέου στο 
δεύτερο ότι «... η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση ολοκληρώθηκε την 25η Φεβρουαρίου 1999, 
ηµεροµηνία κατά την οποία – µε διαβεβαίωση των µερών – έλαβαν χώρα και οι σχετικές πράξεις 
(βλ. σύγκληση Γ.Σ., παραίτηση µελών ∆.Σ. κλπ.), όπως µνηµονεύονται στο άρθρο 3 της 
υποβληθείσας συµβάσεως πωλήσεως των µετοχών της Moonsilk Limited, η οποία συνήφθη 
µεταξύ των εταιρειών Holinko Establishment και Gilbarco Limited».  

Επειδή στην παρούσα περίπτωση, η κρινόµενη συγκέντρωση των ως άνω αλλοδαπών εταιρειών 
δεν ήταν εξ αντικειµένου σε θέση να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή 
σε σηµαντικό τµήµα της και συνεπώς να δηµιουργήσει τους κινδύνους, τους οποίους ο νοµοθέτης 
είχε σκοπό να αποτρέψει µε την απαγόρευση του άρθρου 4ε παρ. 1, η Επιτροπή εκτιµά ότι το 
πρόστιµο που θα πρέπει να καταλογισθεί στην αποκτώσα τον έλεγχο εταιρεία GILBARCO INC, 
για παράβαση της απαγόρευσης του ανωτέρω άρθρου, θα πρέπει να περιορισθεί στο ποσό των 
είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) δρχ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό µικρότερο του 
0,0004% του συνολικού κύκλου εργασιών της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ του ν.703/77, 
όπως ισχύει. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

1.  Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος απαγόρευσης της από 12.2.1999 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης 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 SOCIEDADΕ 
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. 

2. Αποφασίζει την επιβολή προστίµου ποσού είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) δραχµών στην 
αποκτώσα τον έλεγχο εταιρεία GILBARCO INC για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης προ 
της έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 27
η

 Αυγούστου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                  Ο Πρόεδρος 

 Η Γραµµατέας 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

Αλεξάνδρα Μαρία Ταραµπίκου 

 


