ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΑΠΟΦΑΣΗ1 ΑΡΙΘΜ. 233 /III/2002
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την
27η Φεβρουαρίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Ηλίας Βλάσσης,
Νικόλαος Καραμητσάνης, κωλυόμενου του τακτικού Θεόδωρου Δεληγιαννάκη,
Παναγιώτης Μαντζουράνης
Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυομένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου,
Λεωνίδας Νικολούζος
Χαρίσιος Ταγαράς και
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυομένου του τακτικού, Νικολάου Βέττα.
Γραμματέας: Σωτηρία Πανιέρα, κωλυομένης της τακτικής, Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου.
Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω
δικαιολογημένου κωλύματος.
Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 18.12.2002 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο
4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρία CIDRON A/S του συνόλου των μετοχών
της εταιρίας MAERSK MEDICAL A/S.
Στη συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιούσα εταιρία, CIDRON A/S, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου,
Παναγιώτη Κορωναίου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας, Σοφία
Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της Γραμματείας και πρότεινε τη μη απαγόρευση
της κρινόμενης συγκέντρωσης. Στην συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος, ο
οποίος συντάχθηκε με την εισήγηση της Γραμματείας, ανέπτυξε τις θέσεις της γνωστοποιούσας
εταιρίας, έδωσε εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλε ο Πρόεδρος και τα Μέλη
της Επιτροπής και ζήτησε την έγκριση της συγκέντρωσης.
Κατόπιν, η παριστάμενη εταιρία, απεχώρησε από την αίθουσα και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού
έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας και τις απόψεις
που διατυπώθηκαν κατά την συζήτηση της υπόθεσης,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ι. Την 17.12.2002 η εταιρεία CIDRON A/S (εφεξής «Cidron») γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο
4β του ν.703/77 όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την επικείμενη εξαγορά από την ίδια του
συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας MAERSK MEDICAL A/S (εφεξής «Maersk»), που
κατέχουν οι εταιρείες α) AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG, β)
1

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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DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912, AKTIESELSKAB και γ) A/S MESAN, KØBENHAVN
(εφεξής «πωλήτριες»), η οποία θα πραγματοποιηθεί δυνάμει της από 13.12.2002 «Σύμβασης Αγοράς
και Πώλησης Μετοχών» (εφεξής η «Σύμβαση»), που υπεγράφη μεταξύ των πωλητριών εταιρειών και
της Cidron. Όλες οι ανωτέρω εταιρείες έχουν έδρα στην Δανία.
Στην ανωτέρω Σύμβαση συμφωνούνται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
• Κατά τον χρόνο από την υπογραφή μέχρι την «ολοκλήρωση» (closing) της συμφωνίας, «οι
πωλήτριες θα τηρούν την εξαγοράζουσα ευλόγως ενήμερη για όλα τα θέματα ουσιαστικής σημασίας
που αφορούν στην εξαγοραζόμενη και στον όμιλό της, και θα της παρέχουν, κατόπιν αιτήματός της,
εύλογη πρόσβαση στη Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, θεμάτων αλλαγής της φίρμας
σχετικά με νέα εμπορική επωνυμία ή εταιρική ταυτότητα του Ομίλου καθώς και την πιθανή
συμμετοχή του Αγοραστή σε συναντήσεις με σημαντικούς πελάτες (key customers)» (άρθρο 4.03.01).
Η γνωστοποιούσα στην από 25.2.2003 επιστολή της διευκρινίζει σχετικά με την «εύλογη
πρόσβαση» της εξαγοράζουσας στη Διοίκηση της εξαγοραζόμενης κατά το προ της ολοκλήρωσης
της εξαγοράς στάδιο, ότι «αφορά αποκλειστικά την δυνατότητα ενημέρωσης του Αγοραστή από τον
Πωλητή για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης σε τυχόν αλλαγή
επωνυμίας και κατοχυρωμένων σημάτων των προϊόντων και σε συμμετοχή του Αγοραστή σε
συναντήσεις με σημαντικούς πελάτες, απλά και μόνο για να λαμβάνει γνώση τυχόν αλλαγών σε
συμφωνίες. … η NORDIC ουδέποτε άσκησε τη δυνατότητα αυτή μέχρι σήμερα και δεν πρόκειται να
την ασκήσει στην πράξη. Πρόκειται για ασφαλιστική δικλείδα ώστε να μη βρεθεί ο Αγοραστής προ
δυσάρεστων εκπλήξεων μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας».
• Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας απαιτείται να έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες ή
εγκρίσεις αρχών ανταγωνισμού ή άλλων κυβερνητικών αρχών στα κράτη που η συμφωνία έχει
γνωστοποιηθεί ή να έχουν εκπνεύσει οι απαραίτητες περίοδοι αναμονής που θέτουν οι ισχύουσες
νομοθεσίες (άρθρα 4.01.03 και 4.02.03).
• Η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης εξαρτάται και από την πλήρωση των ανωτέρω όρων. Ως
ημερομηνία ολοκλήρωσης της συμφωνίας έχει κατ’ αρχάς συμφωνηθεί η 27.2.2003 ή εάν δεν
έχουν πληρωθεί όλες οι αιρέσεις της Σύμβασης, η ολοκλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός 10
εργάσιμων ημερών από την πλήρωσή τους (άρθρο 5.01).
• Τα σήματα, οι επωνυμίες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα της εξαγοραζόμενης θα
παραμείνουν στην κυριότητα των πωλητριών ή θα μεταβιβαστούν σε αυτές. Ως εκ τούτου, η
αγοράστρια δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι, το
συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας πράξης και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν των 180 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, θα έχει μεριμνήσει ώστε
να δημοσιοποιηθεί η νέα εμπορική επωνυμία του Ομίλου της εξαγοραζόμενης. Οι πωλήτριες
συμφωνούν να μην επιτρέψουν σε κανένα πρόσωπο να κάνει χρήση κάποιου τμήματος των
σημάτων τους σε σχέση με την λέξη “Medical”, ενώ η αγοράστρια θα φροντίσει, εντός 10 ημερών
από την απόκτηση της νέας εμπορικής επωνυμίας, κάθε μέλος του ομίλου της εξαγοραζόμενης
εταιρείας, που έχει εμπορική επωνυμία ή δευτερεύοντα τίτλο που περιλαμβάνει τις λέξεις “Maersk”
ή “A.P. Moeller” ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα των σημάτων των πωλητριών, να τροποποιήσει αυτές
τις επωνυμίες σε επωνυμίες που δεν περιλαμβάνουν αυτές τις λέξεις ή οποιεσδήποτε λέξεις
παρόμοιες με αυτές ή ικανές να επιφέρουν σύγχυση με αυτές. Σχετική μέριμνα έχει ληφθεί και για
τα σήματα, λογότυπα κλπ. που εμφανίζονται σήμερα στην γραφική ύλη, στα χαρτικά, στις
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εξωτερικές επιγραφές, στις απεικονίσεις, στα προϊόντα και στις συσκευασίες και στα λοιπά υλικά
και στοιχεία της εξαγοραζόμενης και των λοιπών εταιρειών του ομίλου της (άρθρο 5.05
Σύμβασης).
• Οι πωλήτριες δεσμεύονται ότι για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης,
οι ίδιες και οι θυγατρικές τους δεν θα διεξάγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα ανταγωνιστική με τις
δραστηριότητες της εξαγοραζόμενης ή/και των θυγατρικών της, όπως αυτές διεξάγονται κατά την
ημερομηνία της Σύμβασης. Η αγοράστρια αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι επιχειρήσεις των
θυγατρικών των πωλητριών εταιρειών Rosti A/S και Codan Gummi A/S δεν θεωρούνται
ανταγωνιστικές με τις δραστηριότητες της εξαγοραζόμενης και των θυγατρικών της. (άρθρο 9.01).
Συνεπώς, με τη γνωστοποιηθείσα συμφωνία, η Cidron (και μέσω αυτής η ελέγχουσα αυτήν, εταιρεία
Nordic Capital IV Limited) θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της Maersk και, ως εκ τούτου, και
των θυγατρικών αυτής εταιρειών, και θα εισέλθει στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας
αναλώσιμων ιατρικών συσκευών μιας χρήσης.
Η πράξη έχει γνωστοποιηθεί επίσης στα κράτη: Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία,
Ισπανία, Σουηδία, Πολωνία και Ρωσία.
ΙΙ. Η Δανική εταιρεία Cidron A/S ιδρύθηκε την 1.7.2002, ήτοι προ της γνωστοποιηθείσας πράξης,
αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της εξαγοράς των μετοχών της Maersk και, ως εκ τούτου, δεν
δραστηριοποιείται σε κανέναν άλλο οικονομικό τομέα. Τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο αυτής
ασκεί η σουηδική εταιρεία NORDIC CAPITAL IV LIMITED (εφεξής και ως Nordic IV). Λόγω του
ότι η εταιρεία είναι νεοσυσταθείσα και δεν ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, καμία παραγωγική ή εμπορική
δραστηριότητα, δεν διαθέτει κύκλο εργασιών.
Η Nordic IV είναι Σουηδική εταιρεία, ιδρύθηκε στις 18.5.2000, και πέραν του ελέγχου της
εξαγοράζουσας έχει και τον αποκλειστικό έλεγχο της Σουηδικής επιχείρησης «private equity»,
NORDIC CAPITAL FUND IV (εφεξής και ως Fund IV). Για τους ανωτέρω και τα Nordic Capital
Funds εν γένει η γνωστοποιούσα αναφέρει τα ακόλουθα:
Το έτος 1989 συστάθηκαν στις σκανδιναβικές χώρες τέσσερις επιχειρήσεις τύπου «funds» με τον
τίτλο «Nordic Capital», καθένα από τα οποία συνιστά διαφορετική οικονομική οντότητα χωρίς όμως
νομική προσωπικότητα. Από τα funds NORDIC CAPITAL FUND I και II το πρώτο έχει ήδη λυθεί
και δεν υφίσταται πλέον ενώ το NORDIC CAPITAL FUND II («Fund II») ελέγχεται από κοινού από
τις εταιρείες α) 3i, Investment AB Bure, β) Allmänna Pensionsfonden 4:e fondstyrelsen, γ) Allmänna
Pensionsfonden 6:e fondstyrelsen, δ) Handelsbanken Livförsäkringsaktiebolag and ε)
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia
Τα Fund IV και NORDIC CAPITAL FUND III («Fund III») έχουν 47 και 22 θεσμικούς επενδυτές,
αντίστοιχα, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο ομάδες: Στην πρώτη ανήκουν όσοι έχουν επενδύσει
απευθείας σ’ αυτά (άμεσοι Επενδυτές), ενώ στη δεύτερη αυτοί που έχουν επενδύσει σ’ αυτά μέσω 3
εταιρειών, που εδρεύουν στο Jersey και στην Ολλανδία (έμμεσοι Επενδυτές). Τα fund αυτά δεν
ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από κανέναν από τους θεσμικούς επενδυτές τους, καθώς αυτοί έχουν
εκχωρήσει την εξουσία λήψης αποφάσεων για τις επενδύσεις στην Nordic IV, της οποίας απώτεροι
μέτοχοι είναι τρία (3) φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες επενδυτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι διορίζουν
και το Διοικητικό Συμβούλιό (Δ.Σ.) της, μέσω της εταιρείας NC IV Limited, που έχει έδρα στο Jersey
και της οποίας κατέχουν το 100% των μετοχών. Στα πλαίσια αυτά τα Fund III και IV θεωρούνται ως
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μία ενιαία οικονομική μονάδα, άποψη την οποία εμμέσως υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
απόφασή της Nordic Capital/HIAG/ Nybron/Bauwerk. Οι επενδυτές δεν έχουν οποιαδήποτε
δυνατότητα άσκησης δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) και επομένως ελέγχου επί των αποφάσεων
των Managers σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των funds. Οι ίδιοι ως άνω επενδυτικοί Σύμβουλοι
ελέγχουν (κατέχουν το 100% των μετοχών) τις εταιρίες NORDIC CAPITAL III LTD και NORDIC
CAPITAL IV LTD.
Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας οι ως άνω επαγγελματίες επενδυτικοί Σύμβουλοι - μέτοχοι δεν
ασκούν άλλο επάγγελμα πλην της συμμετοχής τους στις Nordic Capital, ούτε κατέχουν ατομικά ή
συλλογικά ποσοστό άνω του 10% σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στις αγορές που αφορά η υπό
κρίση υπόθεση και οι οποίες αναλύονται παρακάτω. Σύμφωνα επίσης με τα προσκομισθέντα στοιχεία
δεν υφίσταται σχέση μεταξύ του Fund II και των Funds IV και III.
Στα χαρτοφυλάκια των Funds IV και III (εφεξής ως όμιλος Nordic) ανήκουν 15 εταιρείες, διαφόρων
αντικειμένων, μεταξύ των οποίων και η Cidron A/S και η Mölnlycke Health Care (εφεξής και ως
MHC). Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, οι ανωτέρω εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται στις ίδιες ή
σε γειτονικές αγορές με εκείνες της Maersk, με εξαίρεση (για τις αγορές του εξωτερικού και μόνο)
την MHC, στην οποία όμως ο όμιλος Nordic δεν ασκεί έλεγχο, αφού «ο αποκλειστικός έλεγχος της
MHC ανήκει στους επενδυτές της επιχείρησης Nordic Capital Fund II, …, με βάση συμφωνητικό
μετόχων, το οποίο προβλέπει ότι τα τέσσερα από τα πέντε (4/5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
MHC θα διορίζονται από την Nordic Capital Fund II, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πλην των ορίων για απαρτία που προβλέπει ο σουηδικός νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, δεν
υπάρχουν άλλα ποσοστά και η Nordic Capital Fund IV δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα
αρνησικυρίας (veto) για οποιοδήποτε θέμα.»
Κατά δήλωση των μερών, οι δραστηριότητες των ομίλων τους δεν ταυτίζονται σε καμία επιμέρους
αγορά στην Ελλάδα.
Σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών του ομίλου Nordic στην Ελλάδα, αυτός, σύμφωνα με τα
προσκομισθέντα στοιχεία, το έτος 2001, ανήλθε σε [κάτω των 15 εκατ.] ΕΥΡΩ.
ΙΙΙ. Η εξαγοραζόμενη, Maersk, έχει έδρα στην Δανία και δραστηριοποιείται (άμεσα ή/και μέσω των
θυγατρικών της) στον τομέα των αναλώσιμων ιατρικών συσκευών μιας χρήσης για νοσοκομειακή
χρήση και κατ΄οίκον νοσηλεία (φροντίδα υγείας για το σπίτι). Στην Ελληνική αγορά διαθέτει:
ηλεκτρόδια για την παρακολούθηση του καρδιαγγειακού συστήματος, μεταλλικές πλάκες γείωσης
ηλεκτρισμού, αυτοκόλλητους επιδέσμους, συστήματα χορήγησης ινσουλίνης, διαφόρων ειδών
καθετήρες, ουροσυλλέκτες και ουρομετρητές, ενδοτραχειακούς σωλήνες και τραχειοσωλήνες,
σωλήνες σίτισης, προϊόντα για μικροχειρουργικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις, σακούλες
αιμοδιάλυσης, συστήματα διαχείρισης αεραγωγών αναπνευστικών οδών και διάφορα βοηθητικά
αυτών προϊόντα. Επίσης, παράγει (σε περιορισμένη κλίμακα) προϊόντα αναισθησίας και ανάνηψης
καθώς και προϊόντα περιποίησης τραυμάτων, τα οποία όμως, κατά δήλωση των μερών, δεν διαθέτει
στην Ελληνική αγορά.
Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της έχει ως ακολούθως: AKTIESELSKABET
DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG 48%, DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912,
AKTIESELSKAB 48%, A/S MESAN, KØBENHAVN 4%.
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Η Maersk ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, 19 εταιρείες, ανά τον κόσμο, οι οποίες ασκούν τις
δραστηριότητες της μητρικής στις χώρες που εδρεύει η καθεμία από αυτές. Στην Ελλάδα δεν διαθέτει
εγκαταστάσεις ούτε και θυγατρικές επιχειρήσεις. Επίσης δεν εμπορεύεται η ίδια απευθείας τα
προϊόντα της στην Ελλάδα, αλλά μέσω ανεξάρτητων μη-αποκλειστικών διανομέων.
Στην Ελληνική αγορά ο κύκλος εργασιών του ομίλου Maersk το έτος 2001 ανήλθε σε [κάτω του 1,5
εκατ.] ΕΥΡΩ
ΙV.
Η σχετική αγορά περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται
από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των
χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους.
Η γνωστοποιηθείσα συμφωνία αφορά κατ’ αρχάς την ευρύτερη αγορά των αναλώσιμων ιατρικών
συσκευών μιας χρήσης, στην οποία δραστηριοποιείται μόνο η εξαγοραζόμενη επιχείρηση και η οποία
μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους σχετικές αγορές προϊόντων, τις οποίες απαρτίζουν είτε ομάδες είτε
συγκεκριμένοι τύποι τέτοιων προϊόντων. Ο στενός προσδιορισμός των επιμέρους αγορών επιβάλλεται
από την διαφορετική χρήση κάθε προϊόντος αλλά και από τις σημαντικές διαφορές στην τιμή και τις
ιδιότητες αυτών. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί που διεξάγουν τα νοσοκομεία για
την προμήθεια αναλώσιμων ιατρικών προϊόντων, αφορούν κάθε προϊόν χωριστά. Οι ως άνω διαφορές
δεν επιτρέπουν την εξυπηρέτηση της ίδιας ανάγκης και άρα δεν επιτρέπουν την εναλλαξιμότητα των
προϊόντων. Τον στενό προσδιορισμό των αγορών έχει δεχθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.) σε
σχετικές αποφάσεις της.
Με βάση τα ανωτέρω, κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες ιατρικών προϊόντων μίας χρήσης που
διαθέτει η Maersk στην Eλληνική αγορά συνιστά διακριτή σχετική αγορά προϊόντος:
1. Ηλεκτρόδια (ECG Electrodes), τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του
καρδιαγγειακού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού και χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και
ιατρεία.
2. Μεταλλικές πλάκες γείωσης ηλεκτρισμού (Grounding plates), οι οποίες χρησιμοποιούνται στα
χειρουργεία για την επίτευξη γείωσης κατά τη χρήση χειρουργικού εξοπλισμού στον ασθενή.
3. Αυτοκόλλητοι Επίδεσμοι (Fixations), ειδικά σχεδιασμένοι για την επικόλληση και συγκράτηση
καθετήρων, ενδοτραχειακών σωλήνων, παροχετεύσεων κλπ, που εισάγονται στον ασθενή, και
χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία.
4. Συστήματα χορήγησης ινσουλίνης (Infusion set).
5. Γαστρεντερικοί καθετήρες (Gastrointestinal catheters) ή σωληνάκια, που χρησιμοποιούνται σε
νοσοκομεία για την χορήγηση ή/και απορρόφηση υγρών στον γαστρεντερικό σωλήνα.
6. Ουροσυλλέκτες (Urinary drainage bags), που τοποθετούνται επί των νοσοκομειακών κλινών και
συνδέονται με καθετήρα συνδεδεμένο με την ουροδόχο κύστη του ασθενούς.
7. Καθετήρες Foley, για μακράς διαρκείας θεραπείες, χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και
συγκρατούν τους καθετήρες τον καθετήρα στην ουροδόχο κύστη.
8. Μη επικαλυμμένοι πλαστικοί ουροκαθετήρες (PVC urology catheters – non coated), οι οποίοι
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ουροσυλλέκτες για περιοδικές κενώσεις της ουροδόχου κύστης.
9. Ουρομετρητές (Urimeters), οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε νοσοκομεία για
παρακολούθηση ασθενών σε χειρουργικές επεμβάσεις καθώς και για τη διάγνωση ασθενειών.
10. Ανοικτοί καθετήρες αναρρόφησης (Open suction catheters), οι οποίοι επιτρέπουν στο ιατρικό
προσωπικό νοσοκομείων να καθαρίζει τις αναπνευστικές οδούς του ασθενούς.
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11. Καθετήρες Οξυγόνου και Ένρινοι καθετήρες οξυγόνου (Oxygen Catheters & Nasal Oxygen
Cannula), που χρησιμοποιούνται για την παροχή οξυγόνου εντός των ρωθώνων.
12. Ενδοτραχειακοί Σωλήνες (Endotracheal tubes) με ανοικτά άκρα και ασκούς συγκράτησης, οι
οποίοι χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία και τοποθετούνται μέσω του στόματος για να κρατούν
ανοικτή την τραχεία κατά την παροχή οξυγόνου στους πνεύμονες.
13. Τραχειοσωλήνες (Tracheal tubes), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να κρατούν ανοικτή την
αναπνευστική οδό προς τους πνεύμονες των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε τραχειοτομή και
χρησιμοποιούνται τόσο σε νοσοκομεία όσο και για μακροχρόνια κατ’ οίκον νοσηλεία.
14. Καθετήρες αναρρόφησης για το χειρουργείο (Operating suction systems), που χρησιμοποιούνται
κατά τη διάρκεια εγχείρησης, για τον καθαρισμό της πληγής από σωματικά υγρά και κυρίως από
αίμα.
15. Σωλήνες σίτισης (Feeding tubes), που πρησιμοποιούνται κυρίως στα νοσοκομεία για τη χορήγηση
υγρής τροφής σε ασθενείς που αδυνατούν να λάβουν τροφή με άλλο τρόπο.
16. Οφθαλμολογικά προϊόντα (Ophthalmic products) για μικροχειρουργικές οφθαλμολογικές
επεμβάσεις (περιλαμβάνονται λεπίδες και σωληνάκια μιας χρήσης για την αφαίρεση καταρράκτη,
απόφραξη δακρυϊκού πόρου κλπ.).
17. Σακούλες Διάλυσης (Dialysis bags), οι οποίες αποτελούν τμήμα του συστήματος διάλυσης
(κυρίως αιμοδιάλυσης) [dialysis kits].
18. Συστήματα διαχείρισης αεραγωγών (Airway management/Masks) αναπνευστικών οδών, ήτοι
μάσκες και συναφή εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε νοσοκομεία και περιορισμένα
σε κατ’ οίκον νοσηλεία για τη χορήγηση οξυγόνου με συσκευή αναπνευστήρα.
Πέραν των ανωτέρω, η εξαγοραζόμενη διαθέτει και διάφορα βοηθητικά προϊόντα, τα οποία παράγει
σε μικρές ποσότητες και τα πουλάει αποκλειστικά ως εξαρτήματα των διαφόρων προϊόντων της, και
τα οποία ομαδοποιούνται ως ακολούθως: α) Διάφορα εξαρτήματα, όπως καθετήρες και σφιγκτήρες
ομφάλιου λώρου, νωτιαία μανόμετρα, διάφορα πώματα, χειρουργικές λαβίδες, σφιγκτήρες σωλήνων
και ενδοσκοπικοί σωλήνες και β) Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο, όπως κάλαθοι
περισυλλογής τεμαχίων, συνδετικά χειρουργικά σωληνάκια, σταθεροποιητές χειρουργικών
τραυμάτων, συστήματα αποστράγγισης θώρακα, αποχετευτικοί αγωγοί και βελόνες παρακέντησης.
Τις αξίες πωλήσεων καθενός από τα παραπάνω βοηθητικά προϊόντα, η γνωστοποιούσα τις έχει
συνυπολογίσει με τις αντίστοιχες αξίες πωλήσεων των προϊόντων που αυτά. Κανένα από τα
παραπάνω προϊόντα δεν παράγεται στην Ελληνική αγορά.. Στα πλαίσια αυτά παρέλκει η εξέταση τους
ως διακριτών σχετικών αγορών.
Σε ότι αφορά την σχετική γεωγραφική αγορά, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις που θα έχει
η υπό εξέταση εξαγορά στην εγχώρια αγορά, ως σχετική γεωγραφική αγορά λαμβάνεται αυτή του
συνόλου της Ελληνικής επικράτειας.
V. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, η εξαγοραζόμενη κατέχει μερίδια άνω του 35% μόνο
σε 6 από τις 18 αγορές που αφορά η υπό κρίση εξαγορά και ειδικότερα σε αυτές των:
α) μη επικαλυμμένων πλαστικών ουροκαθετήρων (2001: 50%, 2000 και 1999: 52%),
β) ουρομετρητών, (2001: 60%, 2000 και 1999: 47%),
γ) ανοιχτών καθετήρων αναρρόφησης (2001: 43%, 2000 και 1999: 50%),
δ) καθετήρων αναρρόφησης για το χειρουργείο (2001-1999: 50%),
ε) γαστρεντερικών καθετήρων (2001: 60%, 2000 και 1999: 55%) και
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στ) οφθαλμολογικών προϊόντων (2001-1999: 45%).
Από την έρευνα της Γραμματείας δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να αντικούουν τα ανωτέρω.
Κατά τα μέρη οι κατωτέρω εταιρείες, οι οποίες αποτελούν τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της
Maersk στην παγκόσμια αγορά, δραστηριοποιούνται και στον Ελληνικό χώρο:
- Η εταιρία Tyco Inc στις αγορές ηλεκτροδίων, ουροσυλλεκτών, καθετήρων Foley, ουρομετρητών και
τραχειακών και ενδοτραχειακών σωλήνων.
- Η εταιρία B.Braun AG στις αγορές των γαστρεντερικών καθετήρων, ουροσυλλεκτών, μη
επικαλυμμένων πλαστικών ουροκαθετήρων, ουρομετρητών και ανοικτών καθετήρων αναρρόφησης.
- Η εταιρία Rüsch (Teleflex) AG στις αγορές των καθετήρων Foley, μη επικαλυμμένων πλαστικών
ουροκαθετήρων και των τραχειακών και ενδοτραχειακών σωλήνων.
- Η εταιρία Intersurgical Ltd στις αγορές των συστημάτων διαχείρισης αεραγωγών, συστημάτων
αναρρόφησης για το χειρουργείο και των ένρινων και απλών καθετήρων οξυγόνου.
- Η εταιρία C.R. Bard Inc στις αγορές των ουροσυλλεκτών, καθετήρων Foley και ουρομετρητών.
Σύμφωνα με την γνωστοποιούσα, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος σε παγκόσμιο επίπεδο και
αναμένεται να οξυνθεί στο μέλλον ως προς τις τιμές πώλησης των προϊόντων, οι οποίες μειώνονται
συνεχώς μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής.
H ζήτηση ιατρικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια με ετήσιο
ρυθμό 3-6%, κυρίως λόγω της επιμήκυνσης του μέσου όρου ζωής, που οδηγεί σε αύξηση των
περιπτώσεων νοσηλείας και της ανοδικής ζήτησης στις «αναδυόμενες» αγορές, σε συνδυασμό με την
προσπάθεια αντιμετώπισης του κινδύνου των μολύνσεων στα νοσοκομεία ιδίως ως προς την
αντιμετώπιση βακτηρίων που ανθίστανται στα αντιβιοτικά. Η Ασία και ιδίως χώρες όπως η Κίνα και
η Ρωσία αναμένεται να αποτελέσουν στο μέλλον τη ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά, ενώ εκτιμάται
ότι θα ακολουθήσει και η Αφρική.
Σημειωτέον ότι τα προϊόντα 12 εκ των 18 σχετικών αγορών που αφορά η κρινόμενη εξαγορά
απευθύνονται σε νοσοκομεία, ενώ άλλων δύο σε άλλες παραγωγούς εταιρείες (ως εξαρτήματα).
Σύμφωνα δε με εταιρείες διανομής, το 90% περίπου των προϊόντων αυτών απορροφάται από τα
δημόσια νοσοκομεία. Παγκοσμίως, η ζήτηση από τα νοσοκομεία έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια
για τους προαναφερθέντες λόγους.
Σε ότι αφορά την προσφορά των προϊόντων, διανομείς ανέφεραν ότι την ευρωπαϊκή αγορά έχουν
αρχίσει να κατακλύζουν τα κινεζικά προϊόντα, δεδομένου του χαμηλού κόστους παραγωγής τους και
των χαμηλών μεταφορικών εξόδων.
Τα μέρη αναφέρουν ότι, οι παραγωγοί-εταιρείες, σε μία προσπάθεια περιορισμού του κόστους των
προϊόντων προτιμούν να τα παράγουν σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος, όπως στην Ασία και
ιδίως στην Μαλαισία, στην Ανατολική Ευρώπη και στο Μεξικό.
Οι παράγοντες που επιδρούν στην είσοδο επιχειρήσεων στις υπό κρίση σχετικές αγορές είναι οι
ακόλουθοι:
α) Συνολικό κόστος εισόδου. Η είσοδος νέου ανταγωνιστή σε κάποια από τις σχετικές αγορές
προϊόντων στην Ελλάδα δεν κρίνεται ως οικονομικά βιώσιμη επιχειρηματική κίνηση. Το κόστος
εισόδου σε ευρύτερη γεωγραφική αγορά και για όλες ή σχεδόν όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων
που αφορά η υπό κρίση συγκέντρωση είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί και τέτοιο ενδεχόμενο είναι
απίθανο, παρά μόνο μέσω εξαγορών.
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Αντίθετα, η είσοδος σε κάθε χωριστή σχετική αγορά προϊόντος από υφιστάμενους σε γειτονικές ή
στενά συνδεδεμένες με τις σχετικές αγορές παραγωγούς είναι πιθανότερο σενάριο, το οποίο απαιτεί
μικρότερες επενδύσεις και λιγότερο χρόνο. Εκτιμάται ότι ο απαιτούμενος χρόνος κυμαίνεται από 6
έως 12 μήνες και το συνολικό κόστος κυμαίνεται από 2 έως 5 εκατομμύρια Ευρώ για κάθε σχετική
αγορά προϊόντος και με προοπτική παραγωγής ανάλογη με εκείνη της Maersk.
β) Νομικοί περιορισμοί στην άδεια. Οσον αφορά τυχόν νομικούς φραγμούς εισόδου στην ευρύτερη
αγορά των ιατρικών συσκευών, αυτοί εντοπίζονται στις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν,
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όλες οι ιατρικές συσκευές, οι οποίες, όμως, δεν κρίνεται ότι
συνιστούν σοβαρό περιορισμό για τους μεγάλους παραγωγούς τέτοιων προϊόντων και τους
ανταγωνιστές της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Όλα τα προϊόντα της Maersk έχουν τη σήμανση CE,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/Συμβούλιο για τις ιατρικές συσκευές. Έγκριση έχουν τα
προϊόντα της και από εθνικούς οργανισμούς ανά χώρα. Σε ότι αφορά τα εμπόδια εισόδου, εν γένει,
σημειώνεται ότι η Ε.Επ. σε σειρά αποφάσεών της έχει αποφανθεί ότι σε αγορές όπως αυτές που
εξετάζονται στην προκειμένη υπόθεση δεν υφίστανται ουσιαστικά εμπόδια εισόδου ανταγωνιστών
δεδομένου, κυρίως, ότι: i) δεν υφίστανται ουσιαστικοί νομικοί περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο μετά
την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ιατρικές συσκευές 93/42/ΕΟΚ, η οποία απαιτεί από
τους παραγωγούς ιατρικών συσκευών τη διοικητική έγκριση σε επίπεδο Ε.Ε.Χ., ii) το γεγονός ότι
στον Ε.Ε.Χ. οι διαγωνισμοί των νοσοκομείων για την προμήθεια ιατρικών συσκευών απευθύνονται σε
όλους τους προμηθευτές, ανεξαρτήτως εθνικότητας, iii) ότι υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές εντός του
Ε.Ε.Χ., iv) το μεταφορικό κόστος εντός του Ε.Ε.Χ. είναι χαμηλό (5%) και v) υπάρχουν κεντρικά
συστήματα διανομής για την προμήθεια ιατρικών συσκευών εντός του Ε.Ε.Χ..
γ) Η επίτευξη των οικονομιών κλίμακας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπό κρίση
αγορές (ενν. ως παραγωγοί) κρίνεται και από τα μέρη απαραίτητη, και μάλιστα διευκρινίζουν ότι «η
αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων επιτρέπει την απόσβεση των παγίων εξόδων παραγωγής (κυρίως
κόστος παραγωγής και κόστος τεχνολογικής ανάπτυξης). Σε κάθε περίπτωση ο σημαντικότερος παράγων
που επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας είναι η παραγωγή σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος.»
VI. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 εδάφ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται και
όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν
άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.
Με την από 13.12.2002 συμφωνηθείσα εξαγορά από την εταιρεία CIDRON A/S (του ομίλου Nordic)
του συνόλου των μετοχών της εταιρείας MAERSK MEDICAL A/S αποκτάται αποκλειστικός έλεγχος
της δεύτερης, προηγουμένως ανεξάρτητης επιχείρησης και των θυγατρικών αυτής από την πρώτη και
συνεπώς πραγματοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του παραπάνω άρθρου, η
οποία εμπίπτει στις σχετικές με τις συγκεντρώσεις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του νόμου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού 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
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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 παραπάνω πράξεις, ενώ κατά την παρ. 3 στοιχ. β’ αυτού σε γνωστοποίηση
υποχρεούνται 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 προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, δεδομένου ότι καλύπτεται η μία εκ των
δύο προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος και ειδικότερα η προϋπόθεση του μεριδίου αγοράς, καθώς στις
αγορές: α) των μη επικαλυμμένων πλαστικών ουροκαθετήρων, β) των ουρομετρητών, γ) των
ανοιχτών καθετήρων αναρρόφησης, δ) των καθετήρων αναρρόφησης για το χειρουργείο, ε) των
γαστρεντερικών καθετήρων και στ) των οφθαλμολογικών προϊόντων ο όμιλος της εξαγοράζουσας (ο
οποίος δεν δραστηριοποιείται στις αγορές αυτές) αποκτά το μερίδιο της εξαγοραζόμενης, το οποίο
υπερβαίνει κατά πολύ το 35%.
Η γνωστοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης έλαβε χώρα εμπρόθεσμα από την υπόχρεη επιχείρηση
CIDRON A/S, αφού η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 13.12.2002 και η γνωστοποίηση υπεβλήθη
στις 18.12.2002.
Κατά το άρθρο 4γ παρ.1 του ν. 703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που υπόκειται σε προηγούμενη
γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε
σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία
ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Κατά δε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, για την εκτίμηση της
δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό υπό την έννοια της παρ.1
του άρθρου λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή
δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ή εκτός Ελλάδας, η ύπαρξη
νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων
στην αγορά και η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμή τους, οι δυνατότητες επιλογής των
προμηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των
προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα
συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και
οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και
δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό.
Με βάση όλα τα προσαγόμενα στοιχεία του φακέλου και γενικώς τα ανωτέρω εκτεθέντα, η Επιτροπή
κρίνει ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν θα επιφέρει μεταβολές στις συνθήκες ανταγωνισμού
στις επιμέρους σχετικές αγορές που αυτή αφορά.
VII. Σε ότι αφορά τους δευτερεύοντες περιορισμούς αυτοί πρέπει να είναι άμεσα συνδεόμενοι με το
κύριο αντικείμενο της συγκέντρωσης και αναγκαίοι για την πραγματοποίησή της, υπό την έννοια ότι,
εάν δεν υπήρχαν, η συγκέντρωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ή θα μπορούσε μόνο υπό

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10

περισσότερο αβέβαιες συνθήκες, με αισθητά υψηλότερο κόστος, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και
με πολύ περισσότερες δυσχέρειες. Για να προσδιορισθεί δε εάν ένας περιορισμός είναι αναγκαίος ή
όχι, πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η φύση του αλλά επίσης να εξασφαλιστεί ότι η διάρκεια, το
αντικείμενο και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του δεν υπερβαίνουν εκείνα που εύλογα απαιτούνται
για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης.
Οι υποχρεώσεις μη άσκησης ανταγωνισμού που επιβάλλονται στον πωλητή κατά τη μεταβίβαση μιας
επιχείρησης ή τμήματός της μπορούν να είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης
και να συνδέονται άμεσα με αυτήν, υπό την έννοια ότι για να μπορέσει να επωφεληθεί πλήρως από
την αξία των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων, ο αγοραστής πρέπει να απολαύει κάποιας
προστασίας από τον ανταγωνισμό του πωλητή, η οποία θα του επιτρέψει να εξασφαλίσει την
αφοσίωση της πελατείας και να αφομοιώσει την αποκτώμενη τεχνογνωσία.
Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής μιας ρήτρας μη ανταγωνισμού θα πρέπει κανονικά να περιορίζεται
στη ζώνη στην οποία ο πωλητής προσέφερε τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες πριν τη μεταβίβαση.
Τέλος, η ισχύς των ρητρών μη ανταγωνισμού πρέπει να περιορίζεται στα προϊόντα και σε υπηρεσίες
που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριότητας της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης.
Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον όρο 9.01 της υποβληθείσας Σύμβασης, οι πωλήτριες
δεσμεύονται για περίοδο 3 ετών, να μην διεξάγουν ούτε οι ίδιες, ούτε οι θυγατρικές τους,
οποιαδήποτε δραστηριότητα ανταγωνιστική με τις δραστηριότητες της εξαγοραζόμενης ή και των
θυγατρικών της. Κατά την κρίση της Επιτροπής, ο ανωτέρω περιορισμός είναι απαραίτητος για την
ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και συνδέεται άμεσα με το αντικείμενό της.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος απαγόρευσης της από 18.12.2002 γνωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης, η οποία θα λάβει χώρα βάσει της από 13.12.2002 Σύμβασης Αγοράς και Πώλησης
Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ αφενός της εταιρίας CIDRON A/S και αφετέρου των εταιριών
AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG, DAMPSKIBSSELSKABET AF
1912, AKTIESELSKAB και A/S MESAN, KØBENHAVN και αφορά την εξαγορά από την εταιρία
CIDRON A/S του συνόλου των μετοχών της εταιρίας MAERSK MEDICAL A/S.
Η απόφαση εκδόθηκε την 27η Φεβρουαρίου 2003.
Η 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/4-4-2001).
Ο Πρόεδρος
Ο Συντάξας την Απόφαση
Δημήτρης Τζουγανάτος
Αντώνιος Μέγγουλης

Η Γραμματέας

Σωτηρία Πανιέρα

