ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 25 / ΙΙ /1998
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 1η ∆εκεµβρίου
1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση :
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα,
Βλάσιος Ασηµακόπουλος,
Χαρίλαος Χάρακας,
Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, και
Λεωνίδας Νικολούζος
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου.
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη
συνεδρίαση λόγω κωλύµατος.
Θέµα της συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 19.10.1998 γνωστοποιηθείσας στη Γραµµατεία
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει,
συγκέντρωσης των εταιρειών ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και UNIFON A.E., η οποία θα πραγµατοποιηθεί δυνάµει του από
9.10.1998 Συµφωνητικού Αγοράς Μετοχών και Συµφώνου Μετόχων, µεταξύ αφενός της
εταιρείας ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, εφετέρου
των µετόχων της εταιρείας UNIFON A.E., ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., INFO QUEST AEBE,
NUMINA TRADING & INVESTMENTS LTD, CROWN SA, ∆ούκα-Παύλου Παλαιολόγου και
Θεοδώρου Φέσσα και, ως εκ τρίτου συµβαλλοµένης, της εταιρείας UNIFON A.E.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν: α) η εταιρεία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ δια της πληρεξουσίας αυτής δικηγόρου Αικατερίνης
Πρωτόππαπα και β) οι εταιρείες UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε., NUMINA TRADING & INVESTMENTS
LTD και CROWN S.A., καθώς και οι κ.κ.κ ∆ούκας-Παύλου Παλαιολόγου και Θεόδωρος Φέσσας
δια των πληρεξουσίων τους δικηγόρων Γεωργίου Γκουζούλη και Σταυρούλας Π. Μουντάνου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου ανέπτυξε τη γραπτή
εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της
υπό κρίση συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει αισθητά τον ανταγωνισµό
τις σχετικές αγορές. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι ως άνω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι
συντάχθηκαν µε την εισήγηση της Γραµµατείας, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και
διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και
ζήτησαν από την Επιτροπή τη µη απαγόρευση της συγκέντρωσης.
Κατόπιν, τα ενδιαφερόµενα µέρη απεχώρησαν της αιθούσης και η Επιτροπή Ανταγωνισµού
συνδιασκεφθείσα επί της υποθέσεως, και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
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την εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, οι
συµµετέχοντες στην υπό κρίση συγκέντρωση,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Την 9 Οκτωβρίου 1998 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ α) της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και
διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΦΟΝ» ή «PANAFON» (εφεξής ΠΑΝΑΦΟΝ) και β) της ανώνυµης
εταιρείας
µε
την
επωνυµία
UNIFON
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και τον διακριτικό τίτλο UNIFON Α.Ε. (εφεξής
UNIFON) και όλων των µετόχων αυτής, ήτοι των i) ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΑΦΟΙ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.», ii) ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία INFO QUEST (ΙΝΦΟ
ΚΟΥΕΣΤ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (COMPUTERS,
PERIPHERIALS & COMMUNICATIONS) και διακριτικό τίτλο INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής
ΙΝΦΟ ΚΟΥΕΣΤ), iii) εταιρείας µε την επωνυµία NUMINA TRADING & INVESTMENTS LTD,
iv) εταιρείας µε την επωνυµία CROWN S.A., v) ∆ούκα-Παύλου Παλαιολόγου και vi) Θεοδώρου
Φέσσα.
Ειδικότερα, από την άνω σύµβαση προβλέπονται τα εξής:
1. Θα γίνουν δύο αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της ως άνω υπό στοιχείο (β) εταιρείας, που
διαιρείται σε 200.000 ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.000 δραχµών
εκάστη, η πρώτη κατά 67.750 νέες ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου µε ονοµαστική αξία και τιµή
εκδόσεως 1.000 δραχµών εκάστη που θα αναληφθούν πλήρως από τους ανωτέρω µετόχους της
και η δεύτερη κατά 32.250 νέες ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, µε ονοµαστική αξία 1.000
δραχµών εκάστη, οι οποίες θα αναληφθούν από την ως άνω υπό στοιχείο (α) εταιρεία
(ΠΑΝΑΦΟΝ).
2. Ταυτόχρονα µε την ανωτέρω δεύτερη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, η ΠΑΝΑΦΟΝ θα
αγοράσει από τους προαναφερθέντες µε στοιχεία (i), (iii) και (v) µετόχους 7.597, 30.030 και
7.598 ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές (αντιστοίχως) και ούτω η αγοράστρια θα αποκτήσει
τελικώς το 25,82% του µετοχικού κεφαλαίου της UNIFON, και
3. Η αγοράστρια θα έχει αυξηµένα δικαιώµατα στη διοίκηση της εταιρείας, κατά τα
αναλυτικότερον στην εισήγηση της Γραµµατείας εκτιθέµενα, όπως α) διορισµός 2 συµβούλων
του 9µελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) και µη συµµετοχή αυτών στην εκλογή των
υπολοίπων µελών του, β) απαρτία του 75% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου και αυξηµένη
πλειοψηφία 75% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου που παρίστανται στην αντίστοιχη Γενική
Συνέλευση (Γ.Σ.) για την τροποποίηση της ανωτέρω ρυθµίσεως για τη σύνθεση του ∆.Σ., για την
έγκριση πώλησης τµηµάτων θυγατρικών εταιρειών της UNIFON, για την ρύθµιση των αποδοχών
των µελών του ∆.Σ., κλπ. και γ) απαρτία και πλειοψηφία 8 µελών του ∆.Σ. για τη µεταβίβαση
µετοχών της εταιρείας σε τρίτους κλπ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β’ του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγµατοποιείται
και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία επιχείρηση ή µία ή
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περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν, άµεσα ή έµµεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας
ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Εποµένως, η ανωτέρω σύµβαση αποτελεί συγκέντρωση κατά την
έννοια της εν λόγω διατάξεως, αφού µε αυτή η ΠΑΝΑΦΟΝ, όπως προαναφέρθηκε, εκτός από την
απόκτηση του 25,82% του µετοχικού κεφαλαίου της UNIFON, θα αποκτήσει περαιτέρω τα
προαναφερθέντα δικαιώµατα, σχετικά µε τη διοίκηση της δεύτερης, που θα της παρέχουν τη
δυνατότητα να ασκεί από κοινού µε τους λοιπούς µετόχους της τον έλεγχο αυτής.
Η συγκέντρωση δε αυτή υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ανωτέρω νόµου, η οποία και πραγµατοποιήθηκε
εµπροθέσµως, καθόσον καλύπτονται, όπως προκύπτει από τα κατωτέρω εκτεθέντα, και οι δύο
προϋποθέσεις που ορίζει η διάταξη αυτή.
Η εταιρεία ΠΑΝΑΦΟΝ δραστηριοποιείται στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, κατόπιν
παραχωρήσεως σχετικής αδείας από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και ειδικότερα α) στην εγκατάσταση
και λειτουργία συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας κυψελοειδούς µορφής στην Ελλάδα, β) στην
προµήθεια και στην διανοµή του σχετικού εξοπλισµού, γ) στην παροχή υπηρεσιών
τηλεπικοινωνίας αξίας στην Ελλάδα µέσω των ανωτέρω συστηµάτων και δ) πρόσφατα στην
παραγωγή και εκµετάλλευση λογισµικού σχετικού µε τις τηλεπικοινωνίες.
Στον ίδιο κλάδο δραστηριοποιείται η εταιρεία STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ
(TELESTET) και από του έτους 1998 και η COSMOTE που είναι θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ,
µεταξύ δε αυτών υφίσταται ανταγωνισµός.
Η ΠΑΝΑΦΟΝ έχει επιλέξει το σύστηµα της παροχής των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της
µέσω εµπορικών συνεργατών και δη 1) της PANAVOX, η οποία είναι θυγατρική της, 2) της
UNIFON, η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας ΠΑΛΜΑΦΟΝ
από την εταιρεία Q-PHONE (Απόφαση Επιτροπής 106/1998), 3) της CITICOM, 4) της
ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ-TELECOM και 5) της εταιρείας VIAFON, χωρίς να αποκλείεται η σύναψη και
άλλων παροµοίων συµβάσεων και άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Οι εµπορικοί συνεργάτες της
δραστηριοποιούνται περαιτέρω α) στη διάθεση στο κοινό των άνω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
της PANAFON, δηλ. στην εγγραφή των συνδροµητών, στη διαχείριση της εισπράξεως των
λογαριασµών και στην εξυπηρέτηση των συνδροµητών και β) στην εµπορία τηλεπικοινωνιακών
συσκευών κινητής τηλεφωνίας και παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και στην
υποστήριξη, συντήρηση κλπ. τούτου.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΠΑΝΑΦΟΝ, από κοινού µε τη θυγατρική της PANAVOX, το
1997, στην εθνική αγορά, ανήλθε σε 156.794.711.685 δρχ. ήτοι 508.372.252 ECU
(120.105.959.432 δρχ. η ΠΑΝΑΦΟΝ και 36.688.752.253 δρχ. η PANAVOX) ενώ κατά τον
ενοποιηµένο ισολογισµό τους µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης, αφού πρώτα απαλειφθούν
τυχόν διεταιρικά υπόλοιπα, ανήλθε σε 130.807.206.911 δρχ. ήτοι 320.272.283 ECU.
Η UNIFON δραστηριοποιείται επίσης στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας και αποτελεί σήµερα
τον µεγαλύτερο Εµπορικό Συνεργάτη της ΠΑΝΑΦΟΝ. Κατέχει δε το 100% του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας ΕΜΟΤΙΟΝ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται και ως dealer της µητρικής.
Ο κύκλος εργασιών της UNIFON στην εθνική αγορά για το έτος 1997 ανήλθε στο ποσό των
63.392.483.793 δρχ. ήτοι 205.536.139 ECU.

4

Στην υπό κρίση συγκέντρωση ως σχετική αγορά προϊόντος λαµβάνεται αυτής της παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εµπορίας εξοπλισµού κινητής τηλεφωνίας (βλ. σχετ.
Αποφάσεις Ε.Α. 106/98 και 2/II/98), ενώ ως σχετική γεωγραφική αγορά η Ελληνική Επικράτεια.
Στις παρεχόµενες µέσω του δικτύου της ΠΑΝΑΦΟΝ υπηρεσίες, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν
επιφέρει µεταβολή στα µερίδια αγοράς. Το µερίδιο της UNIFON, το 1997, βάσει του συνολικού
αριθµού συνδροµητών, εγγεγραµµένων και στα δύο δίκτυα ήταν 25,29% (ΠΑΛΜΑΦΟΝ 13,73%,
Q-PHONE 11,56%), ενώ βάσει του συνολικού αριθµού συνδροµητών, εγγεγραµµένων στο δίκτυο
της ΠΑΝΑΦΟΝ ήταν 49,30% (ΠΑΛΜΑΦΟΝ 26,77%, Q-PHONE 22,53%). Το γεγονός ότι η
ΠΑΝΑΦΟΝ ήδη ελέγχει κατά 100% την PANAVOX, η οποία κατείχε µερίδιο 12,46% και
24,29%, αντίστοιχα, και συµµετέχει επίσης κατά 30,03% στο µετοχικό κεφάλαιο και της
ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ TELECOM, η οποία κατείχε µερίδιο 4,41% και 8,61% αντίστοιχα, δεν θα
επηρεάσει την ανταγωνιστική θέση των λοιπών Εµπορικών Συνεργατών της, δεδοµένου ότι ο
µεταξύ τους ανταγωνισµός δεν αφορά το είδος, την ποιότητα και ποικιλία, ούτε την κοστολόγηση
αυτών καθαυτών των παρεχοµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, θέµατα που καθορίζονται
αποκλειστικά από την ΠΑΝΑΦΟΝ, αλλά περιορίζεται σε θέµατα εµπορικής φύσεως
(εξυπηρέτηση πελατών, οργάνωση, τεχνογνωσία κλπ.).
Τέλος, όπως έχει γίνει ήδη δεκτό από την Επιτροπή Ανταγωνισµού (βλ. Αποφάσεις Ε.Α. 106/98
και 2/II/98), στην ανωτέρω σχετική αγορά ο ανταγωνισµός υφίσταται κατ’ ουσίαν µεταξύ των
εταιρειών που κατέχουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, της ΠΑΝΑΦΟΝ που κατείχε το 1997
µερίδιο 51,3% και της TELESTET µε µερίδιο αντίστοιχα 48,7%, ενώ πρόσφατα εισήλθε και η
CosmOTE που αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς και ήδη ενέτεινε τον υφιστάµενο
ανταγωνισµό προς όφελος των καταναλωτών.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η κρινόµενη συγκέντρωση δεν πρόκειται να περιορίσει
σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα
χαρακτηριστικά των άνω προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία
δεσπόζουσας θέσεως ή ενισχύσεως τοιαύτης, αφού µε αυτήν δεν πραγµατοποιείται µεταβολή στα
µερίδια της αγοράς των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται από τις προαναφερθείσες
ΠΑΝΑΦΟΝ, TELESTET και COSMOTE, αλλά αφορά θέµατα εµπορικής πολιτικής της πρώτης
ως προς τον τρόπο διαθέσεως των υπηρεσιών της στους. Εποµένως, δεν συντρέχει νόµιµη κατά
το άρθρο 4 παρ. 1γ του ανωτέρω νόµου περίπτωση για να απαγορευθεί η εξεταζόµενη
συγκέντρωση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση για να απαγορευθεί η από 19.10.1998
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί δυνάµει του από 9.10.1998
Συµφωνητικού Αγοράς Μετοχών και Συµφώνου Μετόχων, µεταξύ αφενός της εταιρείας
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, εφετέρου των
µετόχων της εταιρείας UNIFON A.E., ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., INFO QUEST AEBE,
NUMINA TRADING & INVESTMENTS LTD, CROWN SA, ∆ούκα-Παύλου Παλαιολόγου και
Θεοδώρου Φέσσα και, ως εκ τρίτου συµβαλλοµένης, της εταιρείας UNIFON A.E.
Η απόφαση εκδόθηκε την 7η ∆εκεµβρίου 1998.
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Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
Ο Συντάξας την Απόφαση
Σταύρος Αργυρόπουλος
Μιχαήλ Φράγκος
Η Γραµµατέας

Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου

