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ΑΠΟΦΑΣΗ1 ΑΡΙΘΜ. 223/ III / 2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22α Οκτωβρίου 2002,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Ηλίας Σουφλερός κωλυομένου του Δημήτρη Τζουγανάτου
Μέλη: Ηλίας Βλάσσης
Θεόδωρος Δεληγιαννάκης
Δημόκριτος Άμαλλος, κωλυομένου του τακτικού Παναγιώτη Μαντζουράνη,
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,
Λεωνίδας Νικολούζος
Ιωάννης Κατσουλάκος
Θεόδωρος Φορτσάκης, κωλυομένου του τακτικού Χαρίσιου Ταγαρά και
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυομένου του τακτικού Νικολάου Βέττα.
Γραμματέας: Σωτηρία Πανιέρα, κωλυομένης της τακτικής Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου
Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 16.10.2002 κοινή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παράγρ. 3
του ν. 703/77, των εταιρειών ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε (υπό εκκαθάριση) και
NETMED N.V, με την οποία οι αιτούσες εταιρείες ζητούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.)
να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου, έτσι ώστε να
υλοποιηθούν οι γνωστοποιηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ανωτέρω νόμου, συμβάσεις που
αφορούν σειρά πράξεων που συνδέονται με την μεταφορά της συνδρομητικής βάσης της ALPHA
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε στην εταιρεία NETMED N.V. και στην συνδεδεμένη με αυτήν
επιχείρηση MULTICHOICE HELLAS A.E., και οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω.
Στην συνεδρίαση παρέστησαν: α) ο νόμιμος εκπρόσωπος- εκκαθαριστής της εταιρείας ALPHA
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε, Ιωάννης Σπυριδάκης, μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων της,
Βασιλείου Πήττα και Αντωνίου Παπαδημητρίου και β) η εταιρεία NETMED N.V δια του
πληρεξουσίου δικηγόρου της Αλκιβιάδη Ψάρρα.
Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η αναπληρούσα την Γενική Εισηγήτρια, Προϊσταμένη
του Τμήματος Συγκεντρώσεων, Αλεξάνδρα- Μαρία Ταραμπίκου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή
εισήγηση της Γραμματείας και πρότεινε να γίνει δεκτή η ανωτέρω αίτηση των εταιριών, ως νόμιμη
και πληρούσα τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4ε παρ.3, του ν.703/77, όπως
ισχύει.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι προαναφερθέντες πληρεξούσιοι δικηγόροι των αιτουσών, οι οποίοι
συντάχθηκαν με την εισήγηση της Γραμματείας, ανέπτυξαν τις θέσεις των εντολέων τους, έδωσαν
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Από την παρούσα απόφαση έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας
και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β’/4.4.2001), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι
αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραληφθεί υπάρχει η ένδειξη […].
Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλήφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με
γενικές περιγραφές (εντός [ ]).
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πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη
της Επιτροπής και ζήτησαν την παραδοχή της αιτήσεως.
Κατόπιν ο Πρόεδρος της Ε.Α, έδωσε στις αιτούσες εταιρίες προθεσμία για υποβολή υπομνήματος, εφ΄
όσον το επιθυμούν, το αργότερο μέχρι την 23.10.2002.
Η Ε.Α. συνήλθε σε διάσκεψη αυθημερόν στην ως άνω αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.
Εμπορίου), και ώρα 18.30 μ.μ κατά την οποία, αφού έλαβε υπ΄ όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την
Εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διετύπωσαν προφορικώς οι αιτούσες κατά την συζήτηση
της υποθέσεως, έκρινε ότι, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, όπως προέκυψε και από
την κοινή αίτηση των γνωστοποιούντων μερών, μπορεί να προχωρήσει αμέσως στην έκδοση
αποφάσεως στηριζόμενη στα παραπάνω και στο αυθημερόν υποβληθέν υπόμνημα της ALPHA
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ι. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2002 οι εταιρείες ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε, η οποία εδρεύει στην
Αθήνα (Πειραιώς 201) και τελεί υπό εκκαθάριση, και NETMED N.V., η οποία εδρεύει στο Hoofdrorp
των Κάτω Χωρών (Jupiterstraat 13-15), γνωστοποίησαν στην Γραμματεία της Ε.Α., σύμφωνα με το
άρθρο 4β ν. 703/1977, όπως η διάταξη αυτή ισχύει σήμερα, τις εξής τέσσερις συμβάσεις :
1) Η από 26.7.2002 «Σύμβαση Συμμετοχής» (“Share Subscription Agreement”) μεταξύ των εταιρειών
α) «MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV», η οποία έχει συσταθεί στις Κάτω Χώρες και
εδρεύει στην οδό Jupiterstraat 13-15, 2132 HC Hoofddorp, Kάτω Xώρες, β) «NETMED NV», η οποία
έχει συσταθεί στις Κάτω Χώρες και εδρεύει στην αυτή ως άνω διεύθυνση, και γ) «FIDELITY
MANAGEMENT SA», η οποία έχει συσταθεί στον Παναμά, και έχει διεύθυνση στην Λεωφ. Συγγρού
241 και Aλικαρνασσού 2, 17122 Aθήνα,
2) Η από 26.7.2002 «Σύμβαση Πώλησης Μετοχών» (“Share Sale Agreement”) μεταξύ των
προαναφερθεισών εταιρειών «MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV» και «FIDELITY
MANAGEMENT SA»,
3) Η από 26.7.2002 «Συμφωνία Μετόχων» (“Shareholders Agreement”) μεταξύ των εταιρειών α)
«ΜIΗ LIMITED», η οποία έχει συσταθεί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και εδρεύει στο Abbot
Building, Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, β) «MYRIAD INTERNATIONAL
HOLDINGS BV», η οποία έχει συσταθεί και εδρεύει ως ανωτέρω, γ) «NETMED NV», η οποία έχει
συσταθεί και εδρεύει ως ανωτέρω, και δ) «FIDELITY MANAGEMENT SA», η οποία έχει συσταθεί
και εδρεύει ως ανωτέρω, και
4) Η από 13.9.2002 «Σύμβαση Μεταφοράς Συνδρομητών» (“Subscriber Conversion Agreement”)
μεταξύ των εταιρειών α) «ΑΛΦΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.Ε.», η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα, εδρεύει
στην Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς 201, και τελεί υπό εκκαθάριση, β) «ΑΛΦΑ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.», η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα, εδρεύει στην αυτή ως άνω διεύθυνση, και
τελεί υπό εκκαθάριση, και γ) «MULTICHOICE HELLAS A.E.», η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα
και εδρεύει στην Κάντζα Παλλήνης, επί της οδού Μάνης, Τ.Κ. 15351.
Με τις συμβάσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν ένα ενιαίο συμβατικό πλαίσιο, ρυθμίζεται συγκεκριμένη
εμπορική συναλλαγή μεταξύ δύο ομίλων επιχειρήσεων, ήτοι αφ’ ενός του ομίλου που συναποτελούν η
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εταιρεία «ΑΛΦΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.», η θυγατρική της «ΑΛΦΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.Ε.» και η
εταιρεία «FIDELITY MANAGEMENT SA», η οποία είναι συμφερόντων μετόχων της πρώτης εξ
αυτών, και αφ’ ετέρου του ομίλου που συναποτελούν η εταιρεία «MYRIAD INTERNATIONAL
HOLDINGS BV» και οι από αυτήν ελεγχόμενες εταιρείες «NETMED NV» και «ΜIΗ LIMITED», οι
οποίες όλες έχουν συσταθεί και εδρεύουν ως ανωτέρω, καθώς και η εταιρεία «MULTICHOICE
HELLAS A.E.», η οποία έχει συσταθεί και εδρεύει ως ανωτέρω και ελέγχεται από την «NETMED
NV».
Η ουσία των συμβάσεων αυτών, οι οποίες όλες τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της εγκρίσεώς των
από την ΕΑ, μπορεί να περιγραφεί ως εξής : με την τέταρτη σύμβαση, ήτοι την από 13.9.2002
«Σύμβαση Μεταφοράς Συνδρομητών» (“Subscriber Conversion Agreement”), μεταβιβάζεται (υπό
ορισμένους όρους και προϋποθέσεις) η βάση συνδρομητών της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.», την οποία διαχειρίζεται η θυγατρική της «ΑΛΦΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.Ε.», στην
εταιρεία «MULTICHOICE HELLAS A.E.», η οποία ελέγχεται από την «NETMED NV». Η
μεταβίβαση αυτή χαρακτηρίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και τις γνωστοποιούσες εταιρείες ως
συγκέντρωση. Με τον χαρακτηρισμό της ως άνω μεταβιβάσεως ως συγκεντρώσεως συμφωνεί και η
Γραμματεία της ΕΑ. Με την πρώτη και δεύτερη σύμβαση, ήτοι την από 26.7.2002 «Σύμβαση
Συμμετοχής» (“Share Subscription Agreement”) και την ιδίας ημερομηνίας «Σύμβαση Πώλησης
Μετοχών» (“Share Sale Agreement”), η εταιρεία «FIDELITY MANAGEMENT SA», συμφερόντων
μετόχων της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.», θα καταστεί μέτοχος της εταιρείας
«NETMED NV», αποκτώντας τελικώς το 22,04% του μετοχικού κεφαλαίου (μ.κ) αυτής (το μεν
14,20% δια συμμετοχής στην μέλλουσα να λάβει χώρα αύξηση του μ.κ της εταιρείας αυτής, το δε
7,84% δια μελλοντικής αγοράς μετοχών αυτής). Με την τρίτη σύμβαση, ήτοι την από 26.7.2002
«Συμφωνία Μετόχων» (“Shareholders Agreement”), ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των
(μελλοντικών) μετόχων της «NETMED NV», ήτοι των παλαιών μετόχων της και της νεοεισερχομένης
«FIDELITY MANAGEMENT SA» (τροποποιουμένου σχετικώς και του καταστατικού της
«NETMED NV»). Η απόκτηση μετοχών της «NETMED NV» εκ μέρους της «FIDELITY
MANAGEMENT SA» χαρακτηρίζεται από τα γνωστοποιούντα μέρη επίσης ως συγκέντρωση. Ως
προς τον χαρακτηρισμό αυτόν η Γραμματεία επεφυλάχθη να τοποθετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο,
αφού προηγουμένως ερευνήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία θα της επιτρέψουν να κρίνει αν
η συμμετοχή αυτή αποτελεί συγκέντρωση (κοινός έλεγχος της «NETMED NV» από τους παλαιούς
μετόχους της και την νέα μέτοχο «FIDELITY MANAGEMENT SA» συγκεντρωσιακού χαρακτήρα) ή
σύμπραξη (κοινός έλεγχος της «NETMED NV» από τους αυτούς μετόχους συμπραξιακού
χαρακτήρα) ή απλή μειοψηφική συμμετοχή.
Με την ως άνω Γνωστοποίηση τα μέρη ζητούν από την ΕΑ να εγκρίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 4β, 4γ
ν. 703/1977 (όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν σήμερα), την ως άνω συγκέντρωση. Η ως άνω
Γνωστοποίηση/Αίτηση θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής έρευνας εκ μέρους της Γραμματείας και
εκδόσεως αποφάσεως εκ μέρους της ΕΑ (κυρία υπόθεση).
Στις 16.10.2002 τα μέρη υπέβαλαν στην Γραμματεία της ΕΑ και Αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4ε ν.
703/1977, όπως η διάταξη αυτή ισχύει σήμερα. Με την αίτηση αυτή ζητούν να τους επιτραπεί
παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται από τις παραγράφους 1 και 2 του αυτού
άρθρου, δηλ. ζητούν να επιτραπεί προσωρινά η συγκέντρωση, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές
ζημίες εις βάρος των επιχειρήσεων, τις οποίες αφορά η πράξη συγκεντρώσεως, ή εις βάρος τρίτων.
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Η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά την αίτηση για κατά παρέκκλιση έγκριση των πράξεων, τις
οποίες τα μέρη χαρακτηρίζουν ως συγκέντρωση. Θα περιορισθεί όμως στις πράξεις εκείνες που
αποτελούν πράγματι συγκέντρωση, στις οποίες περιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση η μεταβίβαση της
βάσεως δεδομένων της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.» στην εταιρεία
«MULTICHOICE HELLAS A.E.».
ΙΙ. 1) α) Η «ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2000, έχει έδρα στην Αθήνα και
αντικείμενο εργασιών την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Με
απόφαση της Γενικής της Συνελεύσεως της 11.9.2002 ελύθη και ετέθη υπό εκκαθάριση. Η μετοχική
της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Δημήτριος Κοντομηνάς 40,00%, ΝAIRVIEW PANAMA S.A.
(εταιρεία ελεγχομένη από το ΄Ιδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης) 25,00%, ΑLPHA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 19%, Ευστάθιος Τσοτσορός 14,56%, Αντώνιος Παπαδημητρίου 1,00%,
Χρήστος Μπαλής 0,04%. Κατά δήλωση της εταιρείας «τον απώτερο έλεγχό της» ασκούν οι
Ευστάθιος Τσοτσορός, Δημήτριος Κοντομηνάς και η εταιρεία NAIRVIEW PANAMA S.A.
Ο Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του τριμελούς Δ.Σ. της εταιρείας, είναι
επίσης Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού
“ALPHA”. Ο Δημήτριος Κοντομηνάς συμμετέχει σε διάφορες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και στις
(α) ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., (β) ALPHA ENTERTAINMENT A.E., με
αντικείμενο την εκμετάλλευση πάσης φύσεως κινηματογραφικών και ραδιοτηλεοπτικών
προγραμμάτων και (γ) ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., με αντικείμενο τη λειτουργία του
ραδιοφωνικού σταθμού “ALPHA NEWS 98,9”.
Η ΝAIRVIEW PANAMA S.A. δεν ελέγχει άλλες εταιρείες, αλλά συμμετέχει (και μέσω αυτής το
΄Ιδρυμα Αλ. Ωνάσης) στην ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Επίσης, οι απώτεροι μέτοχοι
της ΝAIRVIEW PANAMA S.A. δεν ελέγχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πλην
της ιδιοκτησίας ακινήτων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στον Α.Ν. 89/67 (διαχείριση πλοίων).
Μέτοχος της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. είναι και ο Αντώνιος Παπαδημητρίου, ενώ
μέτοχος της ALPHA ENTERTAINMENT A.E. είναι και ο Χρήστος Μπαλής.
Η «ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.» κατέχει ποσοστό 99,5% του μ.κ. και επομένως ελέγχει την
εταιρεία ALPHA PROTASIS ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.,
αποκλειστικό αντικείμενο της οποίας είναι να συνάπτει συνδρομητικές συμβάσεις με πελάτες της
πρώτης και να διαχειρίζεται αυτήν τη συνδρομητική βάση (ήτοι το δίκτυο συνδρομητών του καναλιού
“Alpha Digital”), με σκοπό την προώθηση του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού δορυφορικού
προγράμματος και των υπηρεσιών της πρώτης εταιρείας. Μετά την λύση και θέση υπό εκκαθάριση
της μητρικής εταιρείας, και η εταιρεία αυτή ελύθη και ετέθη υπό εκκαθάριση επί τη βάσει αποφάσεως
της έκτακτης ΓΣ των μετόχων της από 11.9.2002 (λόγω του ότι κατέστη ανέφικτη η πραγματοποίηση
του σκοπού της).
Κατά δήλωσή της, η «ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται αποκλειστικά και
μόνο στην Ελλάδα, στην οποία ο συνολικός κύκλος εργασιών της, το οικονομικό έτος 2001,
υπολογιζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 4στ ν.703/77, ανήλθε σε [……]Ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών
της βάσεως συνδρομητών αυτής για το ίδιο έτος σε [……] Ευρώ.
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Από τους Ισολογισμούς της «ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.» της 31.12.2000 και της
31.12.2001, καθώς και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων των αντίστοιχων λογιστικών Χρήσεων και
από την προσωρινή λογιστική κατάσταση περιόδου 1.1-31.8.2002, προκύπτει ότι η εταιρεία ξεκίνησε
δραστηριότητες το 2001 (κατά δήλωση των μερών τον μήνα Σεπτέμβριο), οι ζημίες της βαίνουν
αυξανόμενες: από [……]Ευρώ το 2000 σε [……]Ευρώ το 2001 και σε [……] το πρώτο 8μηνο του
2002. Την 31.8.2002 παρουσίαζε αρνητική καθαρή θέση ( [……]Ευρώ) με καταβεβλημένο μετοχικό
κεφάλαιο [……]Ευρώ. Το σύνολο του παγίου ενεργητικού της εταιρείας την 31.8.2002 ανερχόταν σε
[……]Ευρώ ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε [……] Ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες σε
[……]Ευρώ.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθαρίσεως της εταιρείας διενεργείται απογραφή του ενεργητικού και
παθητικού της, περαιώνεται η κατάρτιση του Ισολογισμού εκκαθαρίσεως ενώ παράλληλα γίνονται
διαπραγματεύσεις με πιστωτές και οφειλέτες αυτής και της θυγατρικής της εταιρείας ALPHA
PROTASIS.
β) Το ΄Ιδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, μέσω της ελεγχόμενης από αυτό και εδρεύουσας στον Παναμά
εταιρείας DAHLGREN S.A., αφ’ ενός και η θυγατέρα του Δημητρίου Κοντομηνά, Μαρία αφ’ ετέρου,
συμμετέχουν με ποσοστό 50% έκαστος στην εταιρεία FIDELITY MANAGEMENT S.A., η οποία
συστάθηκε το 2001 στον Παναμά και διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα, και η οποία, στο πλαίσιο της
κρινόμενης συναλλαγής, έχει συμφωνηθεί να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή (22,04%) στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας NetMed N.V.
Η FIDELITY MANAGEMENT S.A δεν έχει παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και δεν διαθέτει
συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Κατά προφορική δήλωση της
«ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.», η Μαρία Κοντομηνά, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν
εταιρείας MADELOR, συμμετέχει με ποσοστό 14,7% στην ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Α.Ε.
2. Η εταιρεία NetMed ιδρύθηκε στις 12.1.1996, έχει έδρα στην Ολλανδία, είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο και αποτελεί εταιρεία συμμετοχών, η οποία, μέσω των θυγατρικών της,
δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή πλατφόρμας υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοράσεως
(«NOVA») στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι εμπορικές δραστηριότητες του ομίλου της εταιρείας
μελλοντικά θα περιλαμβάνουν τις προαναφερθείσες δραστηριότητες και την σύνθεση και παροχή
περιεχομένου μέσω διαδικτύου, καθώς και άλλες εμπορικές δραστηριότητες σχετικές με τη
συνδρομητική τηλεόραση και το διαδίκτυο. τις οποίες το Δ.Σ. δύναται εκάστοτε να καθορίζει.
Η μετοχική σύνθεση της NetMed έχει σήμερα ως ακολούθως : Myriad International Holding B.V.
85,50%, Global Capital Investors II LP 9,70%, Antenna S.A. 4,80%.. Στο πλαίσιο της κρινόμενης
συναλλαγής, σχεδιάζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της NetMed και η (μειοψηφική)
συμμετοχή σ’ αυτό της προαναφερθείσας εταιρείας Fidelity Management SA, με καταβολή μετρητών.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν έχει αποφασισθεί ακόμα από την Γενική
Συνέλευση των μετόχων της. Μετά την σχετική απόφαση η σύνθεση θα έχει ως εξής : Myriad
International Holding B.V. 60,46%, Fidelity Management SA 22,04%, Global Capital Investors II LP
10,70%, Antenna S.A. 6,80%. Η Γραμματεία της ΕΑ δεν έχει ελέγξει επί του παρόντος αν υφίστανται
συμβάσεις ή άλλες συμφωνίες, οι οποίες να δίνουν δικαιώματα αρνησικυρίας στους μετόχους
μειοψηφίας της εταιρείας NetMed.
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Η NetMed, ελέγχει, άμεσα και έμμεσα, σειρά εταιρειών στο εξωτερικό και την Ελλάδα, οι οποίες
δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της τηλεοράσεως και των τηλεπικοινωνιών (βλ. αναλυτικά
την Εισήγηση της Γραμματείας). Κατά δήλωση των μερών, η NetMed, μέσω της κατά ποσοστό 100%
θυγατρικής της Myriad Development BV, ασκεί «αποφασιστική επιρροή» με την έννοια άρθρου 4
παρ. 3 του ν.703/77 στην εταιρεία «MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.» (κατ’ ουσίαν ελέγχει μέσω της
πλειοψηφίας (4/7) των μελών του Δ.Σ. την εταιρεία αυτή). Τέλος η «MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.»
διαθέτει μία θυγατρική εταιρεία, την SuperNet Α.Ε., η οποία είναι εταιρεία διαχειρίσεως βάσεως
συνδρομητών και επί του παρόντος παραμένει αδρανής.
Κατά δήλωση της NetMed, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της, σύμφωνα με το άρθρο 4στ του
ν.703/77, όπως ισχύει σήμερα, ανήλθε για το οικονομικό έτος που έληγε τον Mάρτιο 2002, σε [……]
Ευρώ, ενώ στην ελληνική αγορά σε [……]Ευρώ.
ΙΙΙ. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο β) ν.703/77 συγκέντρωση πραγματοποιείται «όταν ένα ή
περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων
άλλων επιχειρήσεων». Κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, για την εφαρμογή του νόμου, «ο έλεγχος
απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με
άλλα και λαμβανομένων υπ’ όψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη
δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α)
δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης, β) .....»
Σύμφωνα με το νόμο, αντικείμενο του ελέγχου μπορεί να είναι μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι
οποίες αποτελούν νομικές οντότητες, ή τα περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων ή μέρος μόνο αυτών,
όταν αυτά αποτελούν επιχειρηματική δραστηριότητα της οποίας μπορεί να προσδιορισθεί σαφώς ο
κύκλος εργασιών στην αγορά, όπως εμπορικά σήματα ή άδειες εκμεταλλεύσεως. Όταν δε ο νόμος
αναφέρεται στην απόκτηση του ελέγχου τμημάτων μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, η έννοια
αυτών μπορεί να αφορά σε: α) μία ή περισσότερες χωριστές νομικές οντότητες (π.χ. θυγατρικές
εταιρείες), β) εσωτερικές υποδιαιρέσεις της εταιρείας που πραγματοποιεί την πώληση (όπως τμήμα ή
επιχειρηματική μονάδα αυτής), ή γ) συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού της (π.χ. εμπορικά
σήματα, άδειες εκμεταλλεύσεως κλπ.), στα οποία μπορεί να αποδοθεί με σαφήνεια ένας κύκλος
εργασιών αγοράς (βλ. σχετικές Αποφάσεις ΕΑ αριθμ. 10/ΙΙ/98 «CHEVRON-EXXON», 56/ΙΙ/99
«COCA COLA-CADBURY», 61/II/99 «SORIN-COBE», 97/II/99 «NOVA-SHELL», 103/II/99
«CISCO-IBM»).
Η απόκτηση της βάσεως δεδομένων της «ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.» από την
«MULTICHOICE HELLAS Α.Ε.» αποτελεί συγκέντρωση, λαμβανομένου ιδίως υπ’ όψη πρώτον ότι
η βάση αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού της ως άνω εταιρείας, και μάλιστα σημαντικό, δεύτερον ότι
σ’ αυτήν μπορεί να αποδοθεί με σαφήνεια συγκεκριμένος κύκλος εργασιών, και τρίτον ότι κατά τα
λοιπά η μεταβιβάζουσα εταιρεία έχει λυθεί και μετά την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως θα παύσει να
υπάρχει.
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις των μερών, με την υπό κρίση συμφωνία πρόκειται να
μεταβιβασθεί η βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αυτή περιέχει και όχι οι συμβάσεις με τους
συνδρομητές, ότι ο αριθμός των συνδρομητών, οι οποίοι θα δεχθούν να συνάψουν νέες συμβάσεις με
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την Netmed/Multichoice, δεν δύναται να προσδιορισθεί με ακρίβεια δεδομένου ότι θα εξαρτηθεί από
την πρόταση η οποία θα γίνει στον καθένα συνδρομητή της “ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”
από την NETMED NV και την αποδοχή της από αυτόν, ότι το τίμημα για την εν λόγω μεταβίβαση της
βάσεως δεδομένων θα προσδιορισθεί από την ανεξάρτητη διεθνή τράπεζα MERILL LYNCH, η οποία
ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιορίσει τα οικονομικά στοιχεία, και ότι το τίμημα αυτό θα
χρησιμοποιηθεί για να αποπληρωθούν υποχρεώσεις της “ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”.
Τέλος προβλέπεται ότι η μεταβίβαση της βάσεως δεδομένων θα λάβει χώρα σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
IV. Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/1977 κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να
γνωστοποιείται στην ΕΑ μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη
δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο
της επιχείρησης όταν: α) με τη συγκέντρωση αποκτάται ή αυξάνεται μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή
των υπηρεσιών, που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, που αντιπροσωπεύει
στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των
υπηρεσιών, τμήμα της, τουλάχιστον 35% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων, της
τιμής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται στην
εθνική αγορά, τουλάχιστον σε 150.000.000 Ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις πραγματοποιούν, καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 15.000.000
Ευρώ. Κατά την παρ. 2 του ιδίου άρθρου η προθεσμία των 10 ημερών αρχίζει από την επέλευση της
πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ενώ, κατά την παρ. 3 αυτού
υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο
συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία από αυτές, β) σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που
αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων.
Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο, δεδομένου ότι πληρούται η
πρώτη προϋπόθεση που θέτει ο νόμος, αυτή του μεριδίου αγοράς. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα
στοιχεία, τα εμπλεκόμενα στη συγκέντρωση μέρη είναι και τα μόνο που δραστηριοποιούνται αυτήν
την στιγμή στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεοράσεως και ως εκ τούτου καλύπτουν από
κοινού το 100% της αγοράς αυτής. Ειδικότερα τα μερίδια αγοράς της NETMED NV και της “ALPHA
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.” στην ως άνω αγορά ήσαν επί τη βάσει του αριθμού των συνδρομητών
για το 2001 [……] και [……] αντίστοιχα, ενώ για το 2002 εκτιμάται ότι τα ποσοστά αυτά
διαμορφώθηκαν περίπου στο [……] και [……] αντίστοιχα. Εξ άλλου πιθανολογήθηκε ότι δεν
αποτελούν ούτε δυνητικούς ανταγωνιστές η εταιρεία «INTERACTIVE A.E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (συμφερόντων Γ. Μπατατούδη) και
η θυγατρική εταιρεία της ΕΡΤ, η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διότι και οι δύο δεν έχουν δραστηριοποιηθεί μέχρι
σήμερα. Τούτο ισχύει πολύ περισσότερο για τον ΟΤΕ, ο οποίος είναι απλώς κάτοχος άδειας
συνδρομητικής τηλεοράσεως.
Στο πλαίσιο της παρούσης υποθέσεως η ΕΑ κρίνει ότι επί τη βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων
(απόψεις των μερών, εισήγηση της Γραμματείας με επιφύλαξη) ως σχετική αγορά από πλευράς
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προϊόντος (παροχής υπηρεσιών) μπορεί να θεωρηθεί η αγορά της συνδρομητικής τηλεοράσεως και όχι
το σύνολο της αγοράς τηλεοράσεως (υπηρεσίες μεταδόσεως τηλεοπτικών προγραμμάτων). Σχετική
αγορά από πλευράς γεωγραφικής είναι η ελληνική επικράτεια.
Οι αιτούσες εταιρείες πράγματι γνωστοποίησαν την συγκέντρωση στην Γραμματεία. Σε ότι αφορά το
εμπρόθεσμο της υποβολής της γνωστοποιήσεως αυτής από τα μέρη, τα οποία όφειλαν να προβούν
σ’αυτή, η Γραμματεία επιφυλάχθηκε να επανέλθει στην εισήγησή της για την έκδοση οριστικής
αποφάσεως από την ΕΑ.
V. Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 ν.703/77 απαγορεύεται η πραγματοποίηση συγκέντρωσης που υπόκειται
σε προληπτικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 4β επ. του νόμου, μέχρι την έκδοση της σχετικής
(οριστικής) απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κατά δε την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου «Η
Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις,
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να αποφευχθούν
σοβαρές ζημιές σε βάρος μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη
συγκέντρωσης, ή σε βάρος τρίτου. Η απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση μπορεί να συνοδεύεται
από όρους και υποχρεώσεις που σκοπό έχουν να εξασφαλίζουν συνθήκες αποτελεσματικού
ανταγωνισμού και να αποτρέψουν καταστάσεις που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση
τυχόν απαγορευτικής οριστικής απόφασης. Η άδεια παρέκκλισης μπορεί να ζητείται και να παρέχεται
οποτεδήποτε είτε πριν από τη γνωστοποίηση είτε μετά τη συναλλαγή.»
Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ζημίας τόσον εις βάρος των
συμμετεχουσών επιχειρήσεων όσον και εις βάρος τρίτων. Ειδικότερα :
1) Υφίσταται βλάβη η υπό εκκαθάριση εταιρεία “ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”, η οποία δεν
θα εισπράξει το τίμημα από την μεταβίβαση της βάσεως δεδομένων και έτσι δεν θα ικανοποιήσει,
έστω και εν μέρει, πιστωτές της.
2) Σημαντική θα είναι η βλάβη που θα υποστεί και η NetMed, η οποία, μη αποκτώντας την βάση
δεδομένων, στερείται της δυνατότητας να εξυγειάνει την κακή οικονομική της κατάσταση. Πράγματι
η εταιρεία αυτή έχει αρνητική καθαρή λογιστική θέση, είναι υπερχρεωμένη και δεν πραγματοποιεί
κέρδη. Σύμφωνα με στοιχεία από πρόσφατη έκθεση της Meryll Lynch για την απώτερη μητρική
εταιρεία της NetMed, MIH Ltd, που προσκόμισε η εταιρεία, η NetMed παρουσιάζει σήμερα αρνητικό
ρυθμό ταμειακών εισροών και εκροών (cash-flow), φαίνεται να στερείται ιδίων κεφαλαίων
(undercapitalized) και να χρηματοδοτείται από εξωτερικό δανεισμό. Σύμφωνα με την ανωτέρω
έκθεση, και δεδομένης της υπό κρίση συμφωνίας της NetMed με την “ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να είναι «θετικά»
μετά το 2006. Η δε θέση της εταιρείας αυτής αναμένεται να βελτιωθεί με την απόκτηση της
συνδρομητικής βάσεως της υπό εκκαθάριση εταιρείας “ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.” και
την χρηματοοικονομική ενίσχυσή της από την συμμετοχή στο κεφάλαιό της της εταιρείας Fidelity.
3) Υφίσταται βλάβη 6.134 συνδρομητών, οι οποίοι έχουν προπληρώσει υπηρεσίες της “ALPHA
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”, οι οποίες έχουν πάψει να τους παρέχονται. Ήδη λόγω της θέσεως της
“ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.” υπό εκκαθάριση έχει διακοπεί η παροχή σήματος από τους
δορυφόρους και η παροχή των συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Επομένως οι συνδρομητές
της τελευταίας, ενώ έχουν καταβάλει συνδρομή δεν λαμβάνουν τις υπηρεσίες. Η εταιρεία NetMed και
η MultiChoice έχουν δεχθεί να καταρτίσουν νέες συμβάσεις με τους συνδρομητές της “ALPHA
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”, με τη σύμφωνη γνώμη των τελευταίων, για να τους παράσχουν τις
συνδρομητικές υπηρεσίες για τις οποίες έχουν συμβληθεί. Προϋπόθεση όμως γι αυτό είναι να έχει
προηγηθεί η έγκριση της συγκεντρώσεως από την ΕΑ.
4) Εξ΄ άλλου βλάβη θα υποστούν και οι πιστωτές της ως “ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”, οι
απαιτήσεις των οποίων πιθανόν να ικανοποιηθούν με τον προσδιορισμό του Τιμήματος Μεταβίβασης
της συνδρομητικής βάσεως, εφόσον αυτό είναι θετικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στους πιστωτές
περιλαμβάνονται πιστωτικά ιδρύματα, προμηθευτές τηλεοπτικού προγράμματος, προμηθευτές
τεχνικού εξοπλισμού, προμηθευτές παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και
Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Π.Α.Ε.)
Περαιτέρω, όσον αφορά τις επιπτώσεις της συγκεντρώσεως στην αγορά συνδρομητικής τηλεοράσεως,
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι απόκτηση του μεριδίου αγοράς της “ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ
Α.Ε.” από την NetMed και κατά συνέπειαν η απόκτηση από την τελευταία μονοπωλιακής θέσεως
στην αγορά αυτήν, προσωρινά τουλάχιστον, θα ελάμβανε χώρα κατά πάσα πιθανότητα και χωρίς την
συγκέντρωση. Τούτο διότι εκτιμάται βασίμως ότι η “ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.” θα
ετερμάτιζε την δραστηριότητά της εξ ιδίας πρωτοβουλίας, δηλ. ανεξαρτήτως της συγκεντρώσεως,
λόγω συνεχούς σωρεύσεως υψηλών χρεών και μη προοπτικής αναστρεψίμου της καταστάσεως. Εξ
άλλου,δεν προέκυψε ότι υπάρχει άλλος υποψήφιος αγοραστής της βάσεως δεδομένων.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Δέχεται την από 15.10.2002 και με αρ. πρωτ. 3470/16.10.2002 κοινή αίτηση των εταιρειών ALPHA
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε. και NETMED N.V.
Επιτρέπει, κατά το άρθρο 4ε παράγραφος 3 του ν.703/1977, παρέκκλιση από την υποχρέωση που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, ώστε να υλοποιηθεί η προβλεπομένη στις κάτωθι
συμβάσεις συγκέντρωση:
1) Στην από 26.7.2002 «Σύμβαση Συμμετοχής» (“Share Subscription Agreement”) μεταξύ των
εταιρειών α) «MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV», η οποία έχει συσταθεί στις Κάτω
Χώρες και εδρεύει στην οδό Jupiterstraat 13-15, 2132 HC Hoofddorp, Kάτω Xώρες, β) «NETMED
NV», η οποία έχει συσταθεί στις Κάτω Χώρες και εδρεύει στην αυτή ως άνω διεύθυνση, και γ)
«FIDELITY MANAGEMENT SA», η οποία έχει συσταθεί στον Παναμά, και έχει διεύθυνση στην
Λεωφ. Συγγρού 241 και Aλικαρνασσού 2, 17122 Aθήνα,
2) Στην από 26.7.2002 «Σύμβαση Πώλησης Μετοχών» (“Share Sale Agreement”) μεταξύ των
προαναφερθεισών εταιρειών «MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS BV» και «FIDELITY
MANAGEMENT SA»,
3) Στην από 26.7.2002 «Συμφωνία Μετόχων» (“Shareholders Agreement”) μεταξύ των εταιρειών α)
«ΜIΗ LIMITED», η οποία έχει συσταθεί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και εδρεύει στο Abbot
Building, Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands β) «MYRIAD INTERNATIONAL
HOLDINGS BV», η οποία έχει συσταθεί και εδρεύει ως ανωτέρω, γ) «NETMED NV», η οποία έχει
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συσταθεί και εδρεύει ως ανωτέρω, και δ) «FIDELITY MANAGEMENT SA», η οποία έχει συσταθεί
και εδρεύει ως ανωτέρω,
4) Στην από 13.9.2002 «Σύμβαση Μεταφοράς Συνδρομητών» (“Subscriber Conversion Agreement”)
μεταξύ των εταιρειών α) «ΑΛΦΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ Α.Ε.», η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα, εδρεύει
στην Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς 201, και τελεί υπό εκκαθάριση, β) «ΑΛΦΑ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.», η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα, εδρεύει στην αυτή ως άνω διεύθυνση, και
τελεί υπό εκκαθάριση, και γ) «MULTICHOICE HELLAS A.E.», η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα
και εδρεύει στην Κάντζα Παλλήνης, επί της οδού Μάνης, Τ.Κ. 15351.
Η απόφαση εκδόθηκε την 22α Οκτωβρίου 2002.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23
παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/4-42001).
Ο Πρόεδρος
Ο Συντάξας την Απόφαση
Ηλίας Σουφλερός
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Η Γραμματέας

Σωτηρία Πανιέρα

.

