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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
την 25η  Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., με την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος:  Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυομένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη, 
 Βλάσιος Ασημακόπουλος,  
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαριλάου Χάρακα, 
  Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυομένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
  Λεωνίδας Νικολούζος, 
 Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυομένης της τακτικής κας Μελίνας Μουζουράκη, 
 Χαρίσιος Ταγαράς 
Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου 
Τα λοιπά τακτικά ή και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω 
κωλύματος. 

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 12.10.1999 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του 
ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την εξαγορά από 
την εταιρεία BOLS HOLDING B.V. του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Σ. & Η. & Α. 
ΜΕΤΑΞΑ Α.Β.Ε., που κατέχει η εταιρεία SELVIAC NEDERLAND B.V., καθώς και όλων των 
προϊόντων με το σήμα της τελευταίας, που βρίσκονται στην κυριότητα και κατοχή της εταιρείας 
UNITED DISTILLERS & VINTNERS HELLAS Α.Ε., θυγατρικής της πωλήτριας. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η εταιρεία BOLS HOLDING B.V. δια των πληρεξουσίων αυτής 
δικηγόρων κ. Παναγιώτη Μπερνίτσα και κας Αυγουστίνας Αλμυρούδη 

Στην αρχή της Συνεδριάσεως, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε την εισήγηση της Γραμματείας και πρότεινε τη μη απαγόρευση της κρινόμενης 
συγκέντρωσης, δεδομένου ότι δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις 
επιμέρους σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω 
πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις της γνωστοποιούσας τη συγκέντρωση 
εταιρείας, απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής 
και ζήτησαν την έγκριση της συγκέντρωσης. 

Κατόπιν, απεχώρησε της αιθούσης η ενδιαφερόμενη εταιρεία και η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
συνδιασκεφθείσα και αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της 
Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και 
προφορικώς, η ενδιαφερόμενη εταιρεία κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1999, μεταξύ των εταιρειών με την επωνυμία «Selviac Nederland B.V.» και 
«Bols Holding B.V.», συνήφθη σύμβαση με βάση την οποία η πρώτη θα πωλήσει στην δεύτερη το 
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σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Σ και Η και Α. ΜΕΤΑΞΑ 
Α.Β.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά, καθώς και όλα τα προϊόντα αυτής που βρίσκονται στην 
κυριότητα και κατοχή της εταιρείας με την επωνυμία «United Distillers and Vintners Hellas S.A», 
η οποία είναι θυγατρική της πρώτης και διανέμει στην Ελλάδα τα προϊόντα της πωλουμένης 
εταιρείας. 

Η αγοράστρια εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς, άμεσα ή έμμεσα, μέσω θυγατρικών εταιρειών, 
στην αγορά οινοπνευματωδών ποτών. Ειδικότερα στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μόνο στην 
αγορά των λικέρ, τα οποία διαθέτει μέσω της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «W.S. 
Karoulias S.A.», κατέχουσα μερίδιο μικρότερο του 2%. 

Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 1998-Αύγουστος 1999 ανήλθε 
σε ποσό που υπερβαίνει το αντίστοιχο των 185.000.000 euro, ενώ ο αντίστοιχος στην Ελληνική 
αγορά ανήλθε στο αντίστοιχο των 152.000 euro. 

Η εξαγοραζομένη εταιρεία «Σ. και Η. και Α. ΜΕΤΑΞΑ Α.Β.Ε.», δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή σκούρων αλκοολούχων ποτών και ούζου. 

Ειδικότερα αυτή παράγει: α) το «μπράντυ» με το σήμα «Βότρυς» και το τύπου «μπράντυ» με το 
σήμα «Μεταξά», β) το «ούζο Μεταξά», το οποίο διανέμεται εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό και γ) το 
ούζο με το σήμα «ούζο 12», για λογαριασμό της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοι 
Καλογιάννης Α.Ε.Β.Ε», μέχρι τον Ιούνιο του 2000, η οποία ήδη έχει πωληθεί στη εταιρεία 
«Lacedaemon B.V.», που ελέγχεται από τον όμιλο «Campari». Η εν λόγω εταιρεία δεν 
δραστηριοποιείται στην αγορά των λικέρ. Το μερίδιο της εταιρείας « Σ. και Η. και Α. ΜΕΤΑΞΑ 
Α.Β.Ε.» στα άνω υπό στοιχεία (α) προϊόντα στην εθνική αγορά, κατά το έτος 1998, ανήλθε σε 
ποσοστό 58,50%. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτουν άλλοι μικρότεροι παραγωγοί και οι εισαγωγές 
(8%). 

Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της άνω εταιρείας κατά την χρονική περίοδο 1/7/1998 έως 
30/6/1999 ανήλθε στο αντίστοιχο των 26.842.434 euro, ενώ αυτός στην Ελληνική αγορά κατά την 
ίδια περίοδο ανήλθε στο αντίστοιχο των 14.382.000 euro. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξεταζομένη σύμβαση αποτελεί συγκέντρωση, κατά την έννοια 
του άρθρου 4 παρ. 2β του ν.703/77, όπως ισχύει και δη τοιαύτη υποκειμένη υποχρεωτικά σε 
προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4β του άνω νόμου, 
δεδομένου ότι καλύπτεται η μία από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή, δηλαδή η του 
μεριδίου αγοράς που στην προκειμένη περίπτωση υπερβαίνει το οριζόμενο ελάχιστο όριο. 

Η γνωστοποίηση δε αυτή έγινε εμπροθέσμως από την αγοράστρια εταιρεία. 

Εξ άλλου, όπως προέκυψε περαιτέρω από τα προαναφερθέντα στοιχεία η εξεταζομένη 
συγκέντρωση δεν μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε 
σημαντικό, με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αφορά («μπράντυ», «λικέρ») τμήμα της και 
ιδίως με την δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσεως, αφού, όπως προαναφέρθηκε, δεν 
επέρχεται άθροιση μεριδίων ενώ θα επιφέρει και αποδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας 
«United Distillers and Vintners Hellas S.A», η οποία διανέμει στην Ελλάδα τα προϊόντα της 
εταιρείας «Diageo», που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών 
παγκοσμίως. 
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Τέλος οι ενυπάρχουσες στην σύμβαση εξαγοράς δευτερεύοντες περιορισμοί που ανάγονται σε 
περίοδο δύο ετών και αφορούν την απαγόρευση ανταγωνισμού, κατά τα εις την εισηγητική 
έκθεση εκτιθεμένα, είναι αναγκαίοι για την πραγματοποίηση της συγκεντρώσεως. 

Επομένως δεν υφίσταται νόμιμη, κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, περίπτωση 
για να απαγορευθεί η κρινομένη συγκέντρωση. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται νόμιμη περίπτωση να απαγορευθεί η από 12.10.1999 
γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση που 
προκύπτει από την εξαγορά από την εταιρεία BOLS HOLDING B.V. του συνόλου των μετοχών 
της εταιρείας Σ. & Η. & Α. ΜΕΤΑΞΑ Α.Β.Ε., που κατέχει η εταιρεία SELVIAC NEDERLAND 
B.V., καθώς και όλων των προϊόντων με το σήμα της εξαγοραζομένης, που βρίσκονται στην 
κυριότητα και κατοχή της εταιρείας UNITED DISTILLERS & VINTNERS HELLAS Α.Ε., 
θυγατρικής της πωλήτριας. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 26
η
 Νοεμβρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Ο Συντάξας την Απόφαση       Ο Πρόεδρος 

 

 Μιχαήλ Φράγκος       Σταύρος Αργυρόπουλος 

Η Γραμματέας 

 

Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραμπίκου 

 


