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ΑΠΟΦΑΣΗ 4731/VI/2010 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, με 
την εξής σύνθεση:  
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης 
Μέλη: Δημήτριος Δανηλάτος και 
            Εμμανουήλ Τσαγκατάκης, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος του τακτικού μέλους 
Βασίλειου Νικολετόπουλου. 
Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 
Θέμα της εξ αναβολής από 4/1/2010 συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 
24.12.2009 (αριθμ. πρωτ. 9210/24.12.09) αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης, κατά το 
άρθρο 4ε παρ.3 ν.703/77, όπως ισχύει, της «ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» για την απόκτηση ελέγχου της 
«ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.». 
Στη συνεδρίαση παραστάθηκε η κλητευθείσα γνωστοποιούσα εταιρία «ALFA WOOD 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», 
μετά του νομίμου εκπροσώπου της, Ζαχαρία Σταμούλη του Θεοφάνη και διά του 
πληρεξουσίου δικηγόρου αυτής Αλεξίου Πελέκη του Διονυσίου (ΑΜΔΣΑ 14381).   
Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ενδιαφερόμενο μέρος για την έκδοση 
της υπ΄ αριθμ. 472/VI/2010 απόφασης της Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται η κατ΄ άρθρο 
4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, γνωστοποιηθείσα από 10.12.2009 (αριθμ. πρωτ. 8868) 
συγκέντρωση, που αφορά την απόκτηση από την εταιρία ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ του ελέγχου της 
εταιρίας ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. 
με την εξαγορά του 72,09% των μετοχών της τελευταίας, καθόσον η συγκεκριμένη 
συγκέντρωση δε φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό 
στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. 
Κατόπιν, προχώρησε σε διαλογική συζήτηση και 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: 
Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν.703/77, όπως  ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
επόμενων παραγράφων 2 και 3, απαγορεύεται η πραγματοποίηση συγκέντρωσης που 
υπάγεται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.  
Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι διατάξεις περί μη πραγματοποίησης  συγκέντρωσης, 
που υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, προ της έκδοσης της οριστικής απόφασης  της 

                                                 
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 
του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 
1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν 
επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί 
υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν 
αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές 
(εντός […]).  
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Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν παρακωλύουν την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς 
αγοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση, στα πλαίσια χρηματιστηριακών συναλλαγών, 
συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν 
γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα στην 10ημερη προθεσμία που 
προβλέπεται στο άρθρο 4β της παρ. 1 και υπό τον όρο ότι ο αποκτών δεν ασκεί τα 
δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους ή τα ασκεί μόνο για να 
διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής του και βάσει ειδικής άδειας, η οποία παρέχεται 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού βάσει της παρ. 3 του άρθρου.  
Περαιτέρω κατά δε την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί, 
ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημιές σε βάρος 
μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος 
τρίτου. Η έκδοση, όμως μιας τέτοιας απόφασης που επιτρέπει την παρέκκλιση και στην οποία 
μπορεί να τίθενται όροι και υποχρεώσεις για την εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και την αποτροπή καταστάσεων που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την 
εκτέλεση τυχόν απαγορευτικής οριστικής απόφασης, προϋποθέτει ότι βραδύνει η έκδοση της 
απόφασης έγκρισης της γενόμενης γνωστοποίησης. Διαφορετικά η αίτηση καθίσταται άνευ 
αντικειμένου  και από το  λόγο αυτό απορριπτέα.  
Στην προκειμένη περίπτωση, στην  από 24.12.2009 κατατεθείσα από την ALFA WOOD 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ  
αίτηση παρέκκλισης, που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν.703/77, ως 
ισχύει, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι επιβάλλεται η άδεια παρέκκλισης προκειμένου να 
μπορέσει η εταιρία ΣΕΛΜΑΝ να εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια για να «… 
εξακολουθήσει η λειτουργία της …», και ότι  «Η Αγοράστρια ALFA WOOD ενδιαφέρεται να 
αγοράσει τις Μετοχές και οι Πωλητές ενδιαφέρονται να τις πωλήσουν στην Αγοράστρια εφ’ 
όσον διασφαλιστεί η πληρωμή του Τιμήματος, […]». Συνεπώς, εκτιμάται ότι οι 
προβαλλόμενοι,  λόγοι για τη χορήγηση της παρέκκλισης του άρθρου 4ε παρ. 3 του νόμου, 
συνιστούν κίνδυνο για δημιουργία σοβαρών ζημιών σε βάρος μιας ή περισσότερων 
επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η εξαγορά. 
Όπως, όμως, είναι γνωστό στο παρόν Τμήμα της Επιτροπής από τη συμμετοχή μελών του σε 
άλλη διαδικαστική ενέργεια του Τμήματος, έχει ήδη εκδοθεί η υπ΄ αριθ. 472/VI/2010 
απόφαση της, με βάση την οποία εγκρίθηκε η αιτουμένη συγκέντρωση.  
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Αποφάσισε ομόφωνα : 
Ότι μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 472/VI/2010 απόφασης της Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η γνωστοποιηθείσα σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977 συγκέντρωση της 
γενόμενης εξαγοράς της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας ΣΕΛΜΑΝ 
ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. από την εταιρία 
ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, παρέλκει πλέον, ως άνευ αντικειμένου, η εξέταση της αίτησης 
για κατά παρέκκλιση, στο πλαίσιο του άρθρου 4ε παρ.3 ν.703/77, χορήγηση άδειας για την εν 
λόγω συγκέντρωση. 
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Η απόφαση εκδόθηκε την 11η Ιανουαρίου 2010. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 
6 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 
Β΄1890/29.12.2006). 

 
                 Ο Πρόεδρος 
           
         Δημήτριος Κυριτσάκης 

       
 
                                                                Η Γραμματέας 
 
                                                         Παρασκευή Α. Ζαχαριά 
 
 
 
 
 


