ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24 / ΙΙ /1998
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 10η Νοεµβρίου
1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση :
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος
Μέλη: Νικόλαος Παραθύρας,
Βλάσιος Ασηµακόπουλος,
Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα,
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,
Λεωνίδας Νικολούζος, και
Μελίνα Μουζουράκη
Γραµµατέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυοµένης της τακτικής Αλεξάνδρας-Μαρία Ταραµπίκου.
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη
συνεδρίαση λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος.
Θέµα της συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της συγκέντρωσης των εταιρειών SULZER ITALIA
SPA και SMIT SRL, η οποία γνωστοποιήθηκε στη Γραµµατεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού
στις 27.8.1998, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι εταιρείες α) SULZER ITALIA SPA, δια του πληρεξουσίου
της δικηγόρου Νικολάου Γκούβρα και β) SMIT SRL, δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου
Αντωνίου Μασσουρίδη.
Στην αρχή της συνεδρίασης έλαβε το λόγο η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας α)
τη µη απαγόρευση της υπό κρίση συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να έχει ως
αποτέλεσµα τον σηµαντικό περιορισµό του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά που αυτή αφορά
και β) την επιβολή προστίµου ύψους 20.000.000 δρχ. στην υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρεία
SULZER ITALIA SPA. για την υπαίτια εκπρόθεσµη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. Στη
συνέχεια το λόγο έλαβαν οι ως άνω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις των
ενδιαφεροµένων µερών, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους
υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή i) τη µη
απαγόρευση της συγκέντρωσης και ii) τη µη επιβολή του προτεινοµένου από τη Γραµµατεία
προστίµου, αναφερόµενοι και στο υπόµνηµα που θα προσκοµίσουν. Κατόπιν δε αιτήσεως της
SULZER ITALIA SPA, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέτασε, ανοµοτί τον µάρτυρα Βασίλειο
Αφεντάκη, Πρόεδρο της, εν Ελλάδι αντιπροσώπου της εταιρείας SULZER RUTI LTD, εταιρείας
UNITED AGENCIES OF GREECE A.E.,, ο οποίος επιβεβαίωσε τα όσα είχαν προηγουµένως
αναφέρει τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε την υπό κρίση συγκέντρωση και έδωσε περαιτέρω
πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις στον Πρόεδρο και στα µέλη της Επιτροπής όσον αφορά
τη σχετική αγορά και τις αναµενόµενες εξελίξεις σ’ αυτή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε
προθεσµία, µέχρι τις 16 Νοεµβρίου 1998, στα ενδιαφερόµενα µέρη για την υποβολή
υποµνήµατος.
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Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 26η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 1.30 µ.µ., στην ως άνω αίθουσα του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την οποία, αφού έλαβε
υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που
διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη, την κατάθεση του άνω µάρτυρα,
και το προσκοµισθέν κοινό υπόµνηµα των ενδιαφεροµένων µερών,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι.
Στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, ορίζεται, ότι συγκέντρωση
πραγµατοποιείται α) όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως
ανεξάρτητες επιχειρήσεις, β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία
τουλάχιστον επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον
έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων.
Στο άρθρο 4β, του ιδίου νόµου ορίζεται:
α)
Στην παράγρ. 1 ότι, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την σύναψη της συµφωνίας, ή
την δηµοσίευση της προσφοράς, ή ανταλλαγής, ή την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει
τον έλεγχο της επιχειρήσεως όταν α)το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η
συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα
σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα της,
τουλάχιστον 25% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγµατοποιείται µε τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που θεωρούνται οµοειδή από τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων, της τιµή τους και
της χρήσης για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των
επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται
στο σε δραχµές ισόποσο των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) Ευρωπαϊκών Λογιστικών
Μονάδων (ECU) και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν κάθε
µία χωριστά στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχµές ισόποσου των
πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU).
β)
Στις παραγράφους 2,3 και 4, ότι η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών αρχίζει από την
επέλευση της πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ότι ως προς τους
υπόχρεους προς γνωστοποίηση εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 4α, δηλ. όταν η
συγκέντρωση αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας, κάθε µία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις
υποχρεούται να γνωστοποιήσει την συµφωνία, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις ή
οµάδες προσώπων ή επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τµήµατα µία ή
περισσοτέρων επιχειρήσεων και ότι τέλος σε περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως της υποχρεώσεως
προς γνωστοποίηση η Ε.Α. επιβάλλει πρόστιµο ύψους µέχρι 7% του συνολικού κύκλου εργασιών
των συµµετεχουσών επιχειρήσεων.
Εξ άλλου στο άρθρο 32 του ανωτέρω νόµου, ορίζεται ότι ο νόµος αυτός εφαρµόζεται σε όλους
τους περιορισµούς του ανταγωνισµού, που επενεργούν ή µπορούν να επενεργήσουν στη χώρα,
έστω και αν αυτοί οφείλονται σε συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές µεταξύ επιχειρήσεων ή
συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται έξω από αυτή.
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Στην προκειµένη περίπτωση από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Γραµµατεία και τα οποία
εκτίθενται στην εισήγησή της και συµπληρώνουν το φάκελο της υπό κρίση υποθέσεως, καθώς και
από όσα εξετέθησαν κατά την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής και κατέθεσαν εγγράφως και
προφορικώς τα ενδιαφερόµενα µέρη, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :
Η εταιρεία SULZER Italia S.p.A. θυγατρική της εταιρείας SULZER A.G., µε έδρα την Ελβετία,
συµφώνησε να αγοράσει από την εταιρεία NUOVO PIGNONE S.p.A., το σύνολο του µετοχικού
κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας SMIT Srl, στην οποία η πωλούσα θα είχε πρώτα
µεταβιβάσει µε τη µορφή της εισφοράς, το σύνολο των δικαιωµάτων της και γενικά των
συµφερόντων της στον τοµέα των µηχανών κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και ορισµένων
περιουσιακών στοιχείων της άλλης θυγατρικής της εταιρείας PIGNONE TEXTILE Machinery
Inc., ούτως ώστε µέσω της µεταβίβασης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SMIT, να
περιέλθουν στον πλήρη έλεγχο της αγοράζουσας SULZER Italia S.p.A., όλες οι δραστηριότητες
και τα περιουσιακά στοιχεία της πωλούσης, που αφορούν τον κλάδο των µηχανών
κλωστοϋφαντουργίας.
Η µητρική της εξαγοράζουσας εταιρεία SULZER A.G., δραστηριοποιείται γενικώς µέσω
θυγατρικών της εταιρειών, στην παραγωγή, διάθεση και συντήρηση µηχανών εσωτερικής
καύσης, ατµοµηχανών, αντλιών καυσίµων, κοµπρεσέρ κ.λ.π., µέσω δε της θυγατρικής SULZER
RUTI στην παραγωγή, διάθεση και συντήρηση των µηχανών υφαντουργίας τύπου “ Βλήµατος”
(Projektil), των οποίων είναι εφευρέτης και µε τις οποίες, ενόψει των αυξηµένων δυνατοτήτων
τους σε σύγκριση µε όµοιες µηχανές άλλων τύπων, κατέστη µία από τις σηµαντικότερες στο
χώρο των εν λόγω µηχανών.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών του οµίλου το έτος 1997, ανήλθε σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο
στο σε δρχ. ισόποσο των 3.693.000.000 και 7.263.636 ECU αντίστοιχα, της δε θυγατρικής
SULZER RUTI σε 1.648.051 ECU σε εθνικό επίπεδο για το ίδιο έτος.
Η πωλούσα NUOVO PIGNONE, θυγατρική της αµερικάνικης εταιρείας General Electric,
δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διάθεση και συντήρηση συστηµάτων αυτοµατισµού αντλιών
καυσίµων κ.λ.π., καθώς και µηχανών υφαντουργίας κυρίως τύπου «ταινίας»(Greifer) και κατά
µικρό ποσοστό τύπου “αέρος” (Luft duesen). Τον τοµέα των µηχανών υφαντουργίας τον
εκχώρησε πρόσφατα στην πωλούµενη θυγατρική της εταιρείας SMIT Srl. Ο κύκλος εργασιών της
NUONO PIGNONE το έτος 1997, ανήλθε σε παγκόσµιο επίπεδο, στο σε δραχµές ισόποσο των
112.923.000 ECU και σε εθνικό στο ισόποσο των 366.234 ECU.
Η ανωτέρω συµφωνία µεταξύ των ειρηµένων εταιρειών, καταρτίστηκε και υπογράφηκε στο
Μιλάνο, την 15-7-1998 και γνωστοποιήθηκε στην Γραµµατεία της Επιτροπής την 27-8-1998 από
την µητρική της αγοράζουσας SULZER A.G. Αντικείµενο της συµφωνίας είναι, ο τοµέας των
µηχανών υφαντουργίας, οι οποίες ανάλογα µε τον τρόπο ή το µέσον λειτουργίας τους,
διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, σε µηχανές βλήµατος, ταινίας, αέρος και νερού και οι
οποίες πλην των µηχανών της τελευταίας κατηγορίας, οι οποίες είναι κατάλληλες για πολύ
εξειδικευµένες εφαρµογές (µεταξωτά υφάσµατα) και χρησιµοποιούνται µόνο σε ορισµένες χώρες
της Ασίας, συνιστούν την σχετική αγορά από άποψη προϊόντος, αφού µπορούν κατά µεγάλο
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µέρος να υποκατασταθούν µεταξύ τους στην παραγωγική διαδικασία και να επεξεργαστούν µε
µικρές µεταξύ τους διαφοροποιήσεις, όλους τους τύπους των νηµάτων (φυσικά, συνθετικά κλπ.).
Στην Ελληνική αγορά, η οποία αποτελεί, σε σχέση µε τις εν λόγω µηχανές και τη σχετική αγορά
από άποψη γεωγραφική, οι συµβαλλόµενες εταιρείες δραστηριοποιούνται µέσω αντιπροσώπου.
Το έτος 1997, το µερίδιο κάθε µιας στην αγορά αυτή ανήλθε, της SULZER RUTI σε 40,5% της
δε NUOVO PIGNONE σε 19%.
Με βάση τα ανωτέρω πραγµατικά περιστατικά, η υπό κρίση σύµβαση µεταβίβασης, µε τον
διαληφθέντα τρόπο, του τοµέα των µηχανών υφαντουργίας της NUOVO PIGNONE στην
SULZER ITALIA SPA, συνιστά, κατά την έννοια των προαναφεροµένων διατάξεων οριζόντια
συγκέντρωση, η οποία, παρά το γεγονός ότι συνήφθη στην αλλοδαπή, εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 703/1977, αφού, οι τυχόν εξ αυτής περιορισµοί του ανταγωνισµού, µπορεί να
επενεργούν και στην Ελλάδα, ενόψει δε του αθροίσµατος (59,5%) των ανωτέρω µεριδίων τους
στην σχετική αγορά των προϊόντων της συγκέντρωσης, έπρεπε αυτή να είχε γνωστοποιηθεί στην
Επιτροπή, µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τη σύναψή της (δηλ. από 15/7/1998), όπως
ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις, χωρίς η έναρξη της προθεσµίας αυτής να επηρεάζεται από τα
τυχόν επακολουθήσαντα επιµέρους στάδια, που συµφωνήθηκαν για την υλοποίηση της αρχικής
ως άνω συµφωνίας, εφόσον ο νόµος ρητά δεν προβλέπει τέτοια διάκριση, αλλ’ αντιθέτως
επιβάλλει την γνωστοποίηση πριν την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης από της συνάψεως της
προβλεπούσης αυτήν συµφωνίας.
Εποµένως, µε δεδοµένο ότι η γνωστοποίηση έγινε την 27-8-1998, δηλ. µε καθυστέρηση τριάντα
εργασίµων ηµερών και η κατάθεση στην Γραµµατεία της Επιτροπής πλήρους φακέλου της
υποθέσεως την 22-9-98, χωρίς να µεσολαβήσει γεγονός που να δικαιολογεί κατά νόµο την εν
λόγω καθυστέρηση, προκύπτει ζήτηµα επιβολής προστίµου στον εκ των υποχρέων προς
γνωστοποίηση υπαίτιο της παραλείψεως δηλ. στην εταιρεία SULZER Italia S.p.A., η οποία, είναι
µεγάλη εταιρεία µε συγκροτηµένες υπηρεσίες, διεθνή δραστηριότητα και µε ισχυρή παρουσία
στην Ελλάδα, της οποίας οι ρυθµίσεις του ανωτέρω νόµου είναι ανάλογες των ρυθµίσεων των
άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Κατά συνέπεια πρέπει να επιβληθεί σ’ αυτή, το
προβλεπόµενο από τις διαληφθείσες διατάξεις πρόστιµο, το οποίο λαµβανοµένων υπόψη και του
προαναφερθέντος κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, το
βαθµό του πταίσµατός της (αµέλεια) και των συντρεχουσών περιστάσεων, πρέπει να καθοριστεί
στο ποσό των 20.000.000 δραχµών (ποσοστό 0,0001% επί του ως άνω κύκλου εργασιών).
ΙΙ.
Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 4γ, παρ.1 του προαναφερόµενου νόµου 703/1977,
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 ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε την δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.
Σύµφωνα δε µε την επόµενη διάταξη της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, για την εκτίµηση της
δυνατότητας µιας συγκεντρώσεως να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό υπό την έννοια της
παρ.1 του αυτού άρθρου, λαµβάνονται υπ΄ όψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών
αγορών, ο πραγµατικός ή δυνητικός ανταγωνισµός εκ µέρους επιχειρήσεων εντός ή εκτός
Ελλάδος, η ύπαρξη νοµικών ή πραγµατικών εµποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των
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ενδιαφεροµένων 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 ζητήσεως
των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συµφέροντα των ενδιαµέσων 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.
Στην υπό εξέταση υπόθεση, οι συµµετέχουσες στην συγκέντρωση επιχειρήσεις, διαθέτουν όπως
προαναφέρεται, τα προϊόντα τους στην Ελληνική αγορά, µέσω αντιπροσώπου. Η SULZER RUTI,
διαθέτει στην εν λόγω αγορά και τους τρεις τύπους των µηχανών ύφανσης («βλήµατος»«ταινίας»- «αέρος»), από τις οποίες οι πρώτες, δικής της εφεύρεσης και αποκλειστικής
παραγωγής, κατέχουν κυρίαρχη θέση (ποσοστό 55%), ενόψει της υπεροχής τους, από άποψη
δυνατοτήτων (ταχύτητα, απόδοση, λειτουργικό κόστος κ.λ.π.), πράγµα το οποίο συµβάλλει κατά
κύριο λόγο στο να βρίσκεται στην πρώτη θέση στις πωλήσεις, µε µερίδιο 40,5% στη σχετική
αγορά.
Η NUOVO PIGNONE, διαθέτει κυρίως υφαντικές µηχανές τύπου “ταινίας” και ένα πολύ µικρό
ποσοστό τύπου “αέρος”. Από αυτές, οι µεν του πρώτου τύπου αντιπροσωπεύουν ποσοστό 40%
των εγκατεστηµένων στην εθνική αγορά µηχανών ύφανσης, οι δε του δευτέρου τύπου ποσοστό
5%. Τούτο οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι αµφότερες υστερούν από άποψη δυνατοτήτων των
µηχανών τύπου «βλήµατος».
Στην ίδια αγορά δραστηριοποιούνται και άλλες επιχειρήσεις, µέσω αντιπροσώπων τους, µε
µηχανές τύπου “ταινίας” και τύπου “αέρος”, όπως η Βελγική Pinacol, η Γερµανική Dornier, οι
Ιταλικές Vamatex και Somet, η Γαλλική ICBT και κάποιες άλλες της Ανατολικής Ευρώπης.
Ο κλάδος της υφαντουργίας στην Ελλάδα, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, βαίνει συνεχώς
συρρικνούµενος, λόγω των ισχυρών ανταγωνιστικών πιέσεων, που δέχεται κυρίως από τρίτες
χώρες µε χαµηλό κόστος παραγωγής, όπως η Τουρκία, το Πακιστάν κ.λ.π., γι΄αυτό και µεγάλες
επιχειρήσεις του κλάδου αυτού, έπαψαν πριν από αρκετά χρόνια να λειτουργούν (ΠΕΙΡΑΪΚΗ –
ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΑΙΓΑΙΟ κ.λ.π.). Συνέπεια του γεγονότος αυτού, είναι επίσης ότι οι εναποµείνασες
σε λειτουργία επιχειρήσεις του κλάδου, δεν πραγµατοποιούν πλέον σηµαντικού ύψους επενδύσεις
σε µηχανολογικό εξοπλισµό, όπως οι υφαντικές µηχανές, µε περαιτέρω συνέπεια, η ζήτηση και οι
πωλήσεις τέτοιων µηχανών να είναι πολύ χαµηλές, σε σχέση µε τις αγορές των χωρών της
υπόλοιπης Ευρώπης.
Ενδεικτικό τούτου είναι, ότι το έτος 1997, οι κύκλοι εργασιών στην εθνική αγορά, των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων, είναι πολύ χαµηλοί σε σχέση µε τη θέση που κατέχουν (1η και 3η
αντίστοιχα), µε βάση τα µερίδιά τους στην εν λόγω αγορά (40,5%- 19%), τα οποία
αντιπροσωπεύουν πωλήσεις σε υφαντικές µηχανές 17 και 8 αντίστοιχα.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τους ανωτέρω ανταγωνιστές τους, οι περισσότεροι των οποίων δεν
υπολείπονται σε οικονοµική ισχύ, των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων.
Απ΄αυτούς, το έτος 1997, η Ιταλική SOMET, είχε στην Ελληνική αγορά τη δεύτερη θέση, µε
πωλήσεις 12 µηχανών, που αναλογούν σε µερίδιο αγοράς 28,6%, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
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κατέχει την πρώτη θέση. Οι υπόλοιποι ανταγωνιστές δεν πραγµατοποίησαν πωλήσεις, µε
εξαίρεση την Γαλλική ICBT και κάποιες εταιρείες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες µε
ελάχιστες πωλήσεις, µοιράζονται το υπόλοιπο 11,9% της εγχώριας αγοράς.
Στη συγκεκριµένη αγορά του προϊόντος, που αφορά η συγκέντρωση, ένας σηµαντικός
παράγοντας που επηρεάζει τη θέση µιας επιχειρήσεως σ΄αυτήν, και ο οποίος µπορεί σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα να την µεταβάλλει, είναι οι καινοτοµίες κυρίως στην εφαρµογή των νέων
τεχνολογιών σε σχέση µε τις µηχανές ύφανσης, οι οποίες είναι δυνατόν ν’ αυξήσουν την
ποσοτική και ποιοτική τους απόδοση, σε συνδυασµό µε τη µείωση του λειτουργικού τους
κόστους, όπως συνέβη µε τις µηχανές τύπου «ταινίας», οι οποίες µε τις συνεχείς τεχνολογικές
βελτιώσεις τους επλησίασαν τα τελευταία χρόνια σε απόδοση, τις µηχανές τύπου «βλήµατος»,
καθιστώντας έτσι τις επιχειρήσεις που τις διέθεταν περισσότερο ανταγωνιστικές.
Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται µέσω αντιπροσώπων, οι πιο µεγάλες επιχειρήσεις της
Ευρώπης στις µηχανές ύφανσης, δεν υφίστανται δε νοµικά ή πραγµατικά εµπόδια εισόδου στην
ίδια αγορά και άλλων επιχειρήσεων από την ίδια ήπειρο ή από άλλες ηπείρους, καθόσον η αγορά
είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται υψηλό κόστος για την είσοδο σ’ αυτήν µέσω αντιπροσώπου.
Συνάγεται εποµένως από όλα τα ανωτέρω, ότι ο πραγµατικός ανταγωνισµός στην εγχώρια αγορά,
είναι ισχυρός και ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν πρόκειται να τον περιορίσει ή έστω να τον
περιορίσει σηµαντικά, ο δε δυνητικός ανταγωνισµός είναι πάντοτε εφικτός και δεν πρόκειται να
εµποδιστεί.
ΙΙΙ.
Τέλος, στην από 15-7-1998 συµφωνία, για την πραγµατοποίηση της υπό κρίση
συγκέντρωσης, προβλέπονται επίσης δευτερεύοντες όροι µε τους οποίους, επιβάλλεται στην
πωλούσα επιχείρηση η υποχρέωση, να απέχει σε οριζόµενα κατά περίπτωση χρονικά διαστήµατα,
από δραστηριότητες, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ευδοκίµηση της
συγκεντρώσεως, Οι κυριότεροι από τους όρους αυτούς είναι :
α) ότι δεν θα µπορεί, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από τη λήξη του οικονοµικού έτους
της επιχείρησης, να ζητήσει ή να µισθώσει τις υπηρεσίες διευθυντών ή άλλων στελεχών της
πωλούµενης επιχείρησης,
β) ότι θα τηρεί επί µία διετία τη µυστικότητα όλων των στοιχείων και πληροφοριών αναφορικά µε
τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της επιχείρησης των µηχανών ύφανσης, το ίδιο δε θα
µεριµνήσει να κάνουν και οι διευθυντές, στελέχη και οι λοιποί εργαζόµενοι της επιχείρησής της
και
γ) ότι η ίδια και οι θυγατρικές επιχειρήσεις δεσµεύονται επί µία πενταετία αα)να µην αναπτύξουν
οποιαδήποτε δραστηριότητα στον τοµέα παραγωγής, πώλησης και συντήρησης των µηχανών
ύφανσης και ββ) να µη συµµετάσχουν µε οποιαδήποτε µορφή σε άλλες επιχειρήσεις, που να
δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό κατά κύριο αντικείµενο.
Οι ανωτέρω περιορισµοί είναι συναφείς µε την ανωτέρω συγκέντρωση και είναι αναγκαίοι για
την πραγµατοποίησή της, χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα για την επίτευξη του σκοπού αυτού
όρια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί µε τον Κανονισµό 4064/1989 του Συµβουλίου και την σχετική
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος για να απαγορευθεί η από 27.8.1998
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση των εταιρειών SULZER ITALIA SPA και SMIT SRL.
Αποφασίζει την επιβολή στην υπαίτια για τη µη εµπρόθεσµη γνωστοποίηση αυτής και υπόχρεη
προς τούτο επιχείρηση SULZER ITALIA SPA προστίµου ύψους είκοσι εκατοµµυρίων
(20.000.000) δραχµών
Η απόφαση εκδόθηκε την 30 Νοεµβρίου 1998.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Συντάξας την απόφαση

Ο Πρόεδρος

Βλάσιος Ασηµακόπουλος

Σταύρος Αργυρόπουλος
Η Γραµµατέας

Αικατερίνη Τριβέλη

