ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 146 / ΙΙ / 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Ιουνίου 2000, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
με την εξής σύνθεση :
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυομένου του τακτικού Νικόλαου Στυλιανάκη,
Χαρίλαος Χάρακας,
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,
Εμμανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυομένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου,
Ηλίας Σουφλερός, κωλυομένου του τακτικού Χαρίσιου Ταγαρά.
Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου.
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω
κωλύματος.
Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 3.4.2000 γνωστοποιηθείσας, βάσει
του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που θα
πραγματοποιηθεί με την απόκτηση από την εταιρεία SHELL HELLAS ΑΕ του ελέγχου της
εταιρείας TEXACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και των
δραστηριοτήτων αυτής, με εξαίρεση τις εφαρμογές λιπαντικών ναυτιλίας και αεροπορίας που
θα παραμείνουν στον όμιλο TEXACO.
Στην συνεδρίαση παρέστησαν η γνωστοποιούσα εταιρεία SHELL HELLAS ΑΕ δια των
πληρεξουσίων αυτής δικηγόρων κ.κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη και Νικολάου Δικαίου και η εταιρεία
TEXACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ δια του πληρεξουσίου της
δικηγόρου κ. Εμμανουήλ Μαστρομανώλη.
Στην αρχή της συζήτησης η Εισηγήτρια κα Σοφία Καμπερίδου ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της
Γραμματείας επί της υποθέσεως και πρότεινε τη μη απαγόρευση της κρινόμενης συγκέντρωσης,
δεδομένου ότι δεν εκτιμάται ότι θα περιορίσει αισθητά τον ανταγωνισμό στις αγορές τις οποίες
αφορά. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι των εταιρειών οι
οποίοι συντάχθηκαν με την εισήγηση της Γραμματείας, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν
πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα
Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή την έγκριση της υπό κρίση συγκέντρωσης.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 28η Ιουνίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα
2 μ.μ., στην ίδια ως άνω αίθουσα 611 και αφού έλαβε υπ’ όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την
Εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα
ενδιαφερόμενα μέρη,
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Με την αναφερόμενη στην εισήγηση σύμβαση (από 20.3.2000) η εταιρεία πετρελαιοειδών με την
επωνυμία «SHELL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που ανήκει στον όμιλο των εταιρειών «ROYAL
DUTCH/SHELL» θα αποκτήσει 4.799.053 κοινές μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία
«TEXACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΏΝ».
Με την απόκτηση αυτή η πρώτη θα αποκτήσει όλες τις δραστηριότητες της δεύτερης, που
αφορούν την εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, μαζούτ
και υγραερίου (με εξαίρεση τις δραστηριότητες λιπαντικών καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία
που είναι απαραίτητα για την εν λόγω δραστηριότητα).
Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί συγκέντρωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 εδαφ.β του ν.
703/77, όπως ισχύει, δεδομένου ότι η αγοράστρια αποκτά με αυτή τον πλήρη έλεγχο όλων των
δραστηριοτήτων της δεύτερης (πλην του κλάδου των λιπαντικών), η οποία υπόκειται σε
υποχρεωτική γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ.1 του ως άνω νόμου,
όπως ισχύει, δεδομένου ότι πληρούται τουλάχιστον η μία από τις δύο οριζόμενες προϋποθέσεις
και δη αυτή του κύκλου εργασιών των εμπλεκομένων εταιρειών που, κατά το έτος 1999 υπερέβη
για μεν την αγοράστρια το σε δραχμές ισόποσο των 728 εκατ. ευρώ, για δε την εξαγοραζόμενη το
σε δραχμές ισόποσο των 264,7 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των λιπαντικών). Η επιβαλλομένη δε
ως άνω γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε εμπροθέσμως.
Εξ άλλου, από τα προαναφερθέντα στοιχεία προέκυψε ότι η ως άνω συγκέντρωση δεν θα έχει
σημαντική επίδραση στον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά στις σχετικές αγορές που αφορά,
δηλαδή της εμπορίας καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, μαζούτ,
υγραέριο, φωτιστικό πετρέλαιο), ούτε υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας
θέσης, δεδομένου ότι: α) στις εν λόγω αγορές επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και
δραστηριοποιούνται 25 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι εταιρείες «BP MOBIL» και η «ΕΚΟΕΛΔΑ-ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ» κατέχουν είτε την πρώτη είτε την δεύτερη θέση, πλην των αγορών
υγραερίου και φωτιστικού πετρελαίου, β) η εταιρεία «SHELL» που ήδη κατείχε την τρίτη θέση
στις τρεις πρώτες από τις ως άνω αγορές, θα ενδυναμώσει μεν την εν λόγω θέση της, χωρίς όμως
να την υπερβεί, συγκεντρώνοντας μερίδια 21,7%, 19,3%, 15,1%, κατ’ ανώτατα όρια και γ) δεν
υφίστανται νομικά και πραγματικά εμπόδια για την είσοδο νέων ανταγωνιστών, εκτός από το
ύψος της απαιτουμένης επενδύσεως κεφαλαίων.
Τέλος, οι περιλαμβανόμενοι στη σύμβαση περιορισμοί του ανταγωνισμού όροι που ανάγονται σε
χρονική περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κρίνονται αναγκαίοι
για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και άμεσα συνδεδεμένοι με το αντικείμενο αυτής.
Επομένως δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση, κατά το άρθρο 4γ παρ.1 του ν. 703/77, όπως ισχύει,
για να απαγορευθεί η εν λόγω συγκέντρωση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται νόμιμη περίπτωση να απαγορευθεί η από 3.4.2000
γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων
που θα πραγματοποιηθεί με την απόκτηση από την εταιρεία SHELL HELLAS ΑΕ του ελέγχου
της εταιρείας TEXACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και των
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δραστηριοτήτων αυτής, με εξαίρεση τις εφαρμογές λιπαντικών ναυτιλίας και αεροπορίας που θα
παραμείνουν στον όμιλο TEXACO.
Η απόφαση εκδόθηκε την 30η Ιουνίου 2000.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Συντάξας την απόφαση

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Φράγκος

Δημήτρης Τζουγανάτος

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου

