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ΑΠΟΦΑΣΗ 99/1998
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 12η
Ιανουαρίου 1998, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος.
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυόµενου του τακτικού Νικ. Σακελλαρόπουλου,
Χαρίλαος Χάρακας,
Κων/νος Ηλιόπουλος,
Λεωνίδας Νικολούζος,
Μελίνα Μουζουράκη,
∆ηµήτριος Τζουγανάτος,
Ιωάννης Κατσουλάκος.
Γραµµατέας: Ελένη Βασιλειάδου, κωλυοµένης της τακτικής
Ταραµπίκου.

Αλεξάνδρας – Μαρίας

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω
κωλύµατος.
Θέµα της συνεδριάσεως ήταν προηγούµενη γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.
703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ» και Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν: α) για την εταιρία ΕΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε, ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτής κ. Ηλίας Μπερής, β) για την
εταιρία Α.Ε ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ», ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτής κ.
Κων/νος Μανιάτης. Επίσης παρέστη ως µάρτυρας ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος ∆/ντής
Πωλήσεων Υγραερίου.
Στην αρχή της συζητήσεως το λόγο έλαβε η Γενική εισηγήτρια της Γραµµατείας, κα Σοφία
Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε: i) τη µη
απαγόρευση της συγκέντρωσης η οποία γνωστοποιήθηκε µε το υπ’ αριθ. 1591/97 κοινό
έγγραφο των εταιριών ΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ και Α.Ε.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ» και ii) την επιβολή στα ενδιαφερόµενα µέρη των
προτεινόµενων στην εισήγηση τροποποιήσεων των ρητρών µη ανταγωνισµού της σύµβασης
που υπέγραψαν στις 29.10.1997.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν τα ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία ανέπτυξαν τις θέσεις τους,
απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και
ζήτησαν την έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.
Κατόπιν, η Επιτροπή Ανταγωνισµού προχώρησε σε διάσκεψη, κατά την οποία, αφού έλαβε
υπ’ όψη της τα στοιχεία του φακέλου και την Εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που
διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά την συζήτηση της
υποθέσεως ,
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Στις 29.10.1997 συνήφθη σύµβαση µεταξύ της ελληνικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και έχει
αντικείµενο την εισαγωγή και εµπορία πετρελαιοειδών και λιπαντικών, την ανάµιξη
ορυκτελαίων και την εµφιάλωση και εµπορία υγραερίων για εµπορική και βιοµηχανική
χρήση και του συνόλου των µετοχών της κυπριακής εταιρίας µε την επωνυµία «PETROLINA
(OVERSEAS) LTD», η οποία είναι εταιρία χαρτοφυλακίου µε έδρα τη Λάρνακα Κύπρου και
κατέχει το 100% των µετοχών της θυγατρικής της, ελληνικής εταιρίας µε την επωνυµία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ»», που δραστηριοποιείται
στην εµφιάλωση και την εµπορία υγραερίου, σύµφωνα µε την οποία η πρώτη θα αγοράσει το
σύνολο των µετοχών της δεύτερης και έτσι θα αποκτήσει και τον έλεγχο της τρίτης.
Η ανωτέρω σύµβαση τελεί υπό δύο αναβλητικές αιρέσεις εκ των οποίων η µία αφορά στην
µη απαγόρευση της συµβάσεως από την Επιτροπή, θα ολοκληρωθεί δε εντός 10 ηµερών από
την πλήρωση των άνω αιρέσεων.
Κατά την ιδία ηµέρα της υπογραφής της ανωτέρω συµβάσεως η πωλήτρια εταιρία προέβη
στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε την έκδοση 4.240 κοινών µετοχών µετά ψήφου
και 80.420 προνοµιούχων µετοχών άνευ δικαιώµατος ψήφου, η οποία αύξηση καλύφθηκε εξ
ολοκλήρου από την αγοράστρια, η οποία όµως δεν απέκτησε µε τον τρόπο αυτό τον έλεγχο
εκείνης, αφού µε την συµµετοχή της αυτή απέκτησε µεν το 81,6% του µετοχικού κεφαλαίου
εκείνης, αλλά αυτό αντιστοιχεί, κατά ποσοστό 77,5%, σε προνοµιούχες µετοχές άνευ ψήφου
και µόνο κατά ποσοστό 4,1% σε κοινές µετοχές µετά ψήφου.
Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της «ΕΚΟ» κατά το έτος 1996 υπερέβη κατά πολύ τα
50.000.000 Ε.C.U, ενώ ο κύκλος εργασιών της «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ» κατά το ίδιο έτος ανήλθε σε
15.365.969 E.C.U. Εξ άλλου η «ΕΚΟ» συµµετέχει και σε άλλες σχετικές επιχειρήσεις,
µεταξύ των οποίων και στην εταιρία µε την επωνυµία «ΕΚΟΛΙΝΑ Α.Ε.» κατά ποσοστό 50%,
η οποία αποτελεί κοινή επιχείρηση αυτής και της «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ» η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’αριθ. 31/1996 απόφαση της Επιτροπής και ασχολείται, κατά κύριο λόγο, µε την για
λογαριασµό τους, εµφιάλωση και αποθήκευση υγραερίων. Ωσαύτως η «ΕΚΟ», ελέγχει κατά
ποσοστό 100%, την εταιρία µε την επωνυµία «ΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.», που δραστηριοποιείται, πλην των άλλων και στην
παραγωγή υγραερίων (βουτάνιο, προπάνιο).
Η σχετική αγορά, στην οποία αφορά η εξεταζόµενη σύµβαση, περιλαµβάνει την εµφιάλωση
και εµπορία υγραερίων, τα οποία ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των πετρελαιοειδών
προϊόντων, η εµπορία των οποίων ρυθµίζεται από τον νόµο 1571/1985, όπως ισχύει.
Ειδικότερα στην εν λόγω σχετική αγορά εµπίπτουν: 1) το εµφιαλωµένο µίγµα υγραέριο για
οικιακή χρήση, που διατίθεται εµφιαλωµένο. Στην κατηγορία αυτή η «ΕΚΟ» κατέχει στην 4η
θέση, µε ποσοστό 12,36% κατά το 1996 και η «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ» την 5η , µε ποσοστό 10,06%,
2) το χύµα µίγµα υγραέριο για βιοµηχανική, βιοτεχνική και εν γένει επαγγελµατική χρήση,
στην οποία κατηγορία οι άνω εταιρίες κατά το έτος 1996 κατείχαν την 5η και 4η θέση
αντίστοιχα µε ποσοστά 7,57% και 8,62% αντίστοιχα, 3) το µίγµα χύµα υγραέριο για
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αυτοκίνητα, µε θέσεις 5η και 3η και ποσοστά 8,52% και 14,55%, αντιστοίχως, 4) το
εµφιαλωµένο υγραέριο προπάνιο για βιοτεχνική και επαγγελµατική χρήση, στην οποία
κατηγορία κατά το 1996 οι άνω εταιρίες κατείχαν την 4η και 5η θέση, µε ποσοστά 13,75% και
11,26%, αντιστοίχως και 5) το χύµα υγραέριο προπάνιο για βιοµηχανική και βιοτεχνική
χρήση µε θέση και ποσοστά των άνω εταιριών 6η και 2η και 5,20% και 19,31%, αντιστοίχως.
Στην άνω αγορά δραστηριοποιούνται και άλλες µεγάλες και µικρές εταιρίες όπως η
«ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ», η «Β.Ρ», η «SHELL», η «ΜΟΜΠΙΛ», η «ΤΕΞΑΚΟ», η «PRIMAGAZ»
και «ΝΗΣΟΣΓΚΑΖ» και ο ανταγωνισµός είναι οξύς, ενώ δεν υπάρχουν εµπόδια για την
είσοδο και άλλων εταιριών, εντός των πλαισίων που διαγράφονται από το νόµο 1571/1985.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µελλοντική διεύρυνση της χρήσεως φυσικού αερίου θα
υποκαταστήσει µερικώς την χρήση υγραερίων στην βιοµηχανία, βιοτεχνία και οικιακή χρήση.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προαναφεροµένη εξαγορά αποτελεί οριζόντια και κάθετη
συγκέντρωση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. β’ του νόµου 703/77, όπως ισχύει
αφού, µε την απόκτηση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της «PETROLINA
(OVERSEAS) LTD» από την «ΕΚΟ», η δεύτερη αποκτά τον πλήρη έλεγχο της εταιρίας Α.Ε.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ» και µέσω αυτής της κοινής θυγατρικής εταιρίας τους
«ΕΚΟΛΙΝΑ Α.Ε» και ως εκ τούτου εµπίπτει στις σχετικές µε τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις
του εν λόγω νόµου και δη την τοιαύτη του άρθρου 4β παρ. 1 αυτού που αφορά στην
προηγούµενη γνωστοποίηση, δεδοµένου ότι καλύπτεται η µία από τις δύο υπ’αυτού
οριζόµενες προϋποθέσεις, αφού ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των ως άνω
επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην προκειµένη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 4στ, υπερβαίνει κατά πολύ τα 50.000.000 E.C.U και δύο από τις ανωτέρω επιχειρήσεις
πραγµατοποιούν, κάθε µία χωριστά, στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του
σε δραχµές ισόποσου των 5.000.000 E.C.U.
Η εν λόγω δε συγκέντρωση, γνωστοποιηθήκε εµπροθέσµως στις 12.11.1997 στην
Γραµµατεία Ε.Α., χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι τούδε αυτή, κατά παράβαση του
άρθρου 4ε παρ.1 του άνω νόµου, αφού ναι µεν η «Ε.Κ.Ο» έχει ήδη αποκτήσει το 81,19% του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ», από αυτό όµως µόνο το 4,1% είναι
µετοχές µετά ψήφου, ενώ η ολοκλήρωση αυτής τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της
προηγούµενης εκδόσεως της παρούσης αποφάσεως.
Εξ άλλου από τα προεκτεθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η εξεταζοµένη συγκέντρωση δεν θα
έχει επίδραση στον ανταγωνισµό και δη δεν θα περιορίσει αυτόν στην άνω σχετική αγορά,
ούτε υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας ή ενισχύσεως δεσπόζουσας θέσεως, δοθέντος µάλιστα ότι
µετά την πραγµατοποίησή της τα µερίδια της «ΕΚΟ» στην προαναφεροµένη σχετική αγορά
θα ανέλθουν σε ποσοστό 22%, 16%, 23%, 25% και 24% περίπου και ούτω θα παραµείνει
ισχυρή η θέση των ανταγωνιστών της. Εποµένως δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση για να
απαγορευθεί η εν λόγω συγκέντρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ. 1 του άνω νόµου.
Εξ άλλου οι περιεχόµενοι στην άνω σύµβαση δευτερεύοντες περιορισµοί, όπως αυτοί
τροποποιήθηκαν από τους συµβαλλοµένους στις 7.1.1998 µε αποδοχή των παρατηρήσεων
της εισηγήσεως της Γραµµατείας, οι οποίοι αναφέρονται στην απαγόρευση ανταγωνισµού
για µία 3ετία και µε την µη πρόσληψη, άµεσα ή έµµεσα στελεχών και πωλητών της
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«ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ» δεν αντίκειται στον υπ’αριθ. 4064/1989 κανονισµό της Ε.Ε., αφού είναι
συναφείς µε την εξεταζοµένη συγκέντρωση και αναγκαίοι για την πραγµατοποίησή της.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος για να απαγορευθεί η ανωτέρω συγκέντρωση.
Η απόφαση εκδόθηκε την 13η Ιανουαρίου 1998.
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
Ο Συντάξας την απόφαση
Σταύρος

Μιχαήλ Φράγκος
Η Γραµµατέας
Ελένη Βασιλειάδου

Αργυρόπουλος

