
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.  29 / ΙΙ / 1998 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 1η Δεκεμβρίου 
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, 
 Λεωνίδας Νικολούζος 
Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω κωλύματος. 

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος, βάσει του άρ. 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της 
από 24.9.1998 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, που συντελείται με την εξαγορά από την εταιρεία 
ED & F MAN NETHERLANDS B.V. των μετοχών της εταιρείας ALCOVIN-
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΒΕΕ. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν: α) η εταιρεία ED & F MAN NETHERLANDS B.V. δια του 
πληρεξουσίου της δικηγόρου Πανταζή Καραμανώλη και β) για την εταιρεία ALCOVIN - 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ο 
Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος αυτής Αγγελος Χατζηπαυλής, μετά του πληρεξουσίου του 
δικηγόρου Ιωάννη Σειραδάκη. 

Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραμματείας και πρότεινε τη μη απαγόρευση της κρινόμενης 
συγκέντρωσης, δεδομένου ότι δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στη 
σχετική αγορά που αυτή αφορά, υπό τον όρο όμως ότι θα τροποποιηθεί η ρήτρα μη ανταγωνισμού 
(όρος 7) της γνωστοποιηθείσης σύμβασης πώλησης των μετοχών της ALCOVIN-
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΒΕΕ 
στην ED & F MAN NETHERLANDS B.V. τόσο ως προς τη χρονική της διάρκεια, ώστε αυτή, σε 
κάθε περίπτωση, να μην υπερβαίνει τα δύο έτη αλλά και ως προς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 
της ώστε να αφορά μόνο την Ελληνική επικράτεια. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι εκπρόσωποι 
και πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων εταιρειών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, 
έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος 
και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή την άνευ όρων έγκριση της 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 16η Δεκεμβρίου 1998, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.30 π.μ., στην ανωτέρω αίθουσα 611, και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλλου, 
την εισήγηση της Γραμματείας και τα όσα ανέφεραν εγγράφως και προφορικώς τα ενδιαφερόμενα 
μέρη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 2 εδάφ. 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγματοποιείται και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μίας ή 
περισσοτέρων επιχειρήσεων. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 4β παράγρ.1 του ιδίου ως 
άνω νόμου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού (Ε.Α.) εντός 10 εργασίμων ημερών από της συνάψεως της συμφωνίας ή της 
δημοσιεύσεως της προσφοράς ή ανταλλαγής ή της αποκτήσεως συμμετοχής που εξασφαλίζει τον 
έλεγχο της επιχειρήσεως, όταν συντρέχουν τα αναφερόμενα κριτήρια ως προς το μέγεθος του 
μεριδίου της αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση ή ως προς το ύψος 
του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση όπως τα 
ανωτέρω κριτήρια προσδιορίζονται στο άρθρο 4στ του ιδίου νόμου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 4γ 
παράγρ. 1 του ιδίου νόμου, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε 
συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, η οποία μπορεί να 
περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά ή σε σημαντικά σε συνάρτηση με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων τμήματα και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας 
θέσεως. Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 4ε παράγρ. 1 του ιδίου νόμου απαγορεύεται η 
πραγματοποίηση συγκεντρώσεων που υπάγονται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου μέχρι την 
έκδοση αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού.  

Στην προκειμένη περίπτωση, εκ των στοιχείων που συγκέντρωσε η Γραμματεία και τα οποία 
εκτίθενται στην εισήγησή της και συμπληρώνονται από τον φάκελο της υποθέσεως αλλά και εξ 
όσων εξετέθησαν κατά την ακροαματική διαδικασία και κατέθεσαν εγγράφως και προφορικώς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προέκυψαν τα εξής: Η εταιρεία ED &F MAN NETHERLANDS B.V. 
(εφεξής ED & F MAN) γνωστοποίησε στην Γραμματεία της Επιτροπής την 24.9.98 σύμφωνα με το 
άρθρο 4β του ν.703/77 όπως ισχύει τη συγκέντρωσή της με την εταιρεία ALCOVIN - 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
ΑΒΕΕ (εφεξής  ALCOVIN). Συγκεκριμένα η εταιρεία ED & F MAN γνωστοποίησε την 24.9.98 
ότι την 11.9.98 υπογράφηκε μεταξύ της και της ALCOVIN σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών κατ’ 
ακολουθίαν της οποίας και ειδικώτερα του όρου 3 αυτής οι μέτοχοι της ALCOVIN ΄Αγγελος 
Χατζηπαυλής, Κωνσταντίνος Ξένος και Κυριάκος Παπαδόπουλος θα πωλήσουν, μεταβιβάσουν και 
παραδώσουν την ED & F MAN αντί του αναφερομένου εις τον όρο 2.2. και συμφωνηθέντος 
τιμήματος, τις μετοχές τους, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν προς το 100% του πλήρως 
καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας ALCOVIN. Εντεύθεν η ED & F MAN θ’ αποκτήσει 
πλήρως τον έλεγχο της ALCOVIN. Η δε μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρωθεί εφόσον 
χορηγηθεί έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή σε περίπτωση απορρίψεως μετά την απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης ή έκδοσης δικαστικής αποφάσεως κατόπιν εφέσεως σε απορριπτική 
απόφαση της Ε.Α. 

ΙΙ.1. Η γνωστοποιούσα ED & F MAN, έχει ως αντικείμενο εργασιών τις εταιρικές συμμετοχές 
και ανήκει στο διεθή Ομιλο Εταιριών ED & F MAN GROUP PLC ο οποίος και διαθέτει δύο 
οικονομικούς κλάδους α) της διενέργειας προθεσμιακών συναλλαγών επί αγροτικών προϊόντων και 
β) των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εν γένει.  
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Ο Ομιλος, κατόπιν σχετικής αδείας του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου, δεν εγγράφει στις 
οικονομικές καταστάσεις του ποσό συμβατικού κύκλου εργασιών, εκτιμάται όμως ότι ο 
παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ξεπερνά τα 50 εκατ. ECU. Ο ΄Ομιλος μέσω θυγατρικών εταιριών 
του διακινεί προϊόντα στην ελληνική αγορά, στην οποία ο κύκλος εργασιών του το 1997 ξεπέρασε 
το ποσό των 9 εκατομ. ECU. Εξ’ αυτού ποσοστό 35% περίπου αφορούσε πωλήσεις στην 
ALCOVIN μέσω της εταιρείας ED & F MAN LIQUID PRODUCTS LIMITED, ενώ το 63% 
περίπου αφορούσε πωλήσεις προς τη Γεωργοβιοτεχνική εταιρεία Γ. Βαμβάλη, η οποία ανήκει στον 
΄Ομιλο της εξαγοράζουσας. Οι πωλήσεις της ED & F MAN στην Ελλάδα το 1997 αφορούσαν 
κυρίως γεωργικά προϊόντα (ξηροί καρποί, κακάο) καθώς και προμήθειες από παροχή 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Ο ΄Ομιλος στον οποίο ανήκει η εξαγοράζουσα δεν διαθέτει ούτε ελέγχει επιχείρηση στην Ελλάδα 
που να δραστηριοποιείται στην αγορά οινοπνεύματος (αιθυλικής αλκοόλης). Εξάλλου η 
γνωστοποιούσα εταιρεία δεν παράγει η ίδια οινόπνευμα αλλά το προμηθεύεται από διάφορες άλλες 
πολυεθνικές εταιρείες. 

2.  Η εξαγοραζόμενη εταιρεία ALCOVIN είναι αυτόνομη εμπορική και βιομηχανική εταιρεία 
εισαγωγής και διακίνησης οινοπνεύματος (αιθυλικής αλκοόλης) και εδρεύει στην Αθήνα. Διακινεί 
και προμηθεύει στην εγχώρια αγορά, οινόπνευμα καθαρό μελλασσικό, καθαρό οινικό, καθαρό 
δημητριακό, καθαρό απόλυτο μελλασικό, φωτιστικό, συνθετικό και αποσταγματικό. Η εταιρεία 
διαθέτει οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη) κυρίως σε ποτοποιούς για την παραγωγή αλκοολούχων 
ποτών και μικρές ποσότητες για βιοτεχνικές χρήσεις (παραγωγή καλλυντικών, εντομοκτόνων κ.λπ.) 
ενώ παράλληλα πραγματοποιεί εξαγωγές σε περιορισμένο όμως βαθμό.  

Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ALCOVIN το 1997 ανήλθε σε 7,59 εκατομ. ECU περίπου, ενώ 
στην Ελλάδα, το ίδιο έτος, ξεπέρασε τα 6,5 εκατομ. ECU. 

III.1. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται από 
τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπουμένης χρήσης τους. Η αγορά η οποία 
επηρεάζεται από την υπό κρίση συγκέντρωση είναι η αγορά της προμήθειας και διακίνησης 
οινοπνεύματος (αιθυλικής αλκοόλης) εν γένει, η οποία διακρίνεται σε τρεις ειδικότρες αγορές 
προϊόντων, αυτές α) της γεωργικής αιθυλικής αλκοόλης, β) της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης και 
γ) της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, δεν κρίνεται σκόπιμη η 
εξέταση του ζητήματος αν οι ειδικότερες αυτές αγορές αποτελούν και ξεχωριστές σχετικές αγορές, 
δεδομένου ότι, όπως προέκυψε από τη σχετική έρευνα της Γραμματείας και δεν αμφισβητήθηκε 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη, το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων αιθυλικής αλκοόλης αφορά τη 
γεωργική αιθυλική αλκοόλη και τα μερίδια αγοράς, σε εθνικό επίπεδο, των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές στις 
επιμέρους ως άνω αγορές. 

2. Στην κρινόμενη υπόθεση σχετική γεωγραφική αγορά είναι η ελληνική επικράτεια. 

IV.1. Στην αγορά της αιθυλικής αλκοόλης στη χώρα μας δραστηριοποιούνται σήμερα και 
λειτουργούν τέσσερα εργοστάσια παραγωγής οινοπνεύματος, καθώς και εταιρείες που 
προμηθεύονται (εισάγουν) το προϊόν από πολυεθνικές εταιρείες και είτε το διαθέτουν σε πελάτες 
τους είτε για δική τους χρήση.  
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Οι βασικοί παραγωγοί - ανταγωνιστές της ALCOVIN στην αγορά οινοπνεύματος είναι οι: ΑΦΟΙ Γ. 
ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Α.Ε., ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Α.Ε., ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ Α.Ε., Β.Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ, 
Σ & Η ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΒΕΕ και Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε., ενώ οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες 
που προμηθεύουν τους ΄Ελληνες ποτοποιούς με οινόπνευμα είναι οι: BRITISH PETROLEYM 
CHEMICALS, DISTER-COOP, CAVIRO, RYSSEN DISTILLERIES, MMM ALCOHOLS, 
MAZZARI. 

2. Κατά τη γνωστοποιούσα εταιρεία, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.), το 1997, η εγχώρια κατανάλωση σε οινόπνευμα ανήλθε σε 62.728.154 
λίτρα, ενώ εισήχθησαν 19.572.407 λίτρα και πραγματοποιήθηκαν και εξαγωγές που 
αντιστοιχούσαν σε 5.127.593 λίτρα (προς Ε.Ε. και προς Τρίτες Χώρες).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Γραμματεία Ε.Α., το μερίδιο της ALCOVIN στην 
αγορά της αιθυλικής αλκοόλης και ειδικότερα του γεωργικού οινοπνεύματος, για το έτος 1997, 
εκτιμάται σε 30% περίπου, ενώ, όσον αφορά τους βασικότερους  ανταγωνιστές της, το μερίδια της 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ εκτιμάται ότι ανήλθε το ίδιο έτος σε 30% περίπου, της ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ 
Α.Ε. σε 20%, της ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Α.Ε. σε 10% και της ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Α.Ε σε 9% περίπου. 
Σημειώνεται ότι η γνωστοποιούσα εταιρεία, εκτιμά ότι το μερίδιό της σε 14,5%. 

3.  Η εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία οινοπνεύματος είναι απολύτως ελεύθερη και ανεμπόδιστη 
εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Υπάρχει δε δυνατότητα εισαγωγής 
οινοπνεύματος από την Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο αλλά 
και από Τρίτες χώρες (Πολωνία, Βουλγαρία, Αργεντινή κλπ.). Η ALCOVIN αντιμετωπίζει έντονο 
ανταγωνισμό κυρίως λόγω της εισαγωγής οινοπνεύματος που πραγματοποιείται από ΄Ελληνες 
ποτοποιούς απευθείας από παραγωγούς ή εμπόρους οινοπνεύματος της Ε.Ε. Η εκτίμηση όλων των 
εταιριών του κλάδου είναι ότι ο ανταγωνισμός τα επόμενα χρόνια θα γίνει εντονότερος λόγω της 
δυνατότητας για απ’ ευθείας πωλήσεις οινοπνεύματος από χώρες ΕΟΚ σε έλληνες ποτοποιούς.  

Γεγονός, το οποίο οξύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ εισαγωγέων οινοπνεύματος και παραγωγών 
οινοπνεύματος στην Ελλάδα, είναι η ευνοϊκή μεταχείριση των πρώτων σε σχέση με τους 
παραγωγούς όσον αφορά τις εγγυήσεις των φορολογικών αποθηκών. 

4. Η είσοδος μιας επιχείρησης στην αγορά οινοπνεύματος είναι ελεύθερη και εύκολη επειδή δεν 
υπάρχουν νομικοί ή άλλοι περιορισμοί, ενώ δεν απαιτείται η ύπαρξη μεγάλης κεφαλαιακής βάσης 
ή πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανέγερση βιομηχανικών ή αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. 
Για την είσοδο μίας εταιρείας στην αγορά οινοπνεύματος απαιτείται μόνο η τήρηση μιας σειράς 
ελαχίστων διοικητικών προϋποθέσεων τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.2127/93. 

V. Στη συγκεκριμένη υπόθεση με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, η εταιρεία ED 
& F MAN, αγοράζοντας από τους ΄Αγγελο Χατζηπαυλή, Κωνσταντίνο Ξένο και Κυριάκο 
Παπαδόπουλο μετοχές που αντιστοιχούν στο 100% (ήτοι 49,8% από κάθε έναν από τους δύο 
πρώτους και 0,4% από τον τρίτο) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας ALCOVIN, αποκτά τον πλήρη έλεγχο της τελευταίας. Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί 
συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4 παράγρ. 2 εδάφ. β’ του ν.703/77, όπως ισχύει. 

Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, δεδομένου ότι καλύπτονται και οι δύο 
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, αυτή του κύκλου εργασιών (πάνω από 50.000.000 Ecu 
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παγκοσμίως και υπάρχουν δύο επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο που έχουν κύκλο εργασιών πάνω 
από 5.000.000 Ecu) και αυτή του μεριδίου (μερίδιο αγοράς πάνω από 25% σε εθνικό επίπεδο). Η 
δε αποκτώσα τον έλεγχο εταιρεία ED & F MAN, είχε υποχρέωση γνωστοποίησης της 
συγκέντρωσης, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο, πράγμα το οποίο και έπραξε εμπρόθεσμα. 
Συγκεκριμένα την 11η Σεπτεμβρίου 1998 υπογράφηκε η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ 
των εταιριών και η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε στην Γραμματεία της Επιτροπής την 24η 
Σεπτεμβρίου 1998. 

Εξάλλου επειδή με το άρθρο 4γ παράγρ. 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 η παρούσα 
περίπτωση υπόκειται στον ανωτέρω έλεγχο. 

Από πλευράς συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά προϊόντος όπως οριοθετήθηκε παραπάνω και 
συγκεκριμένα σε σχέση με το ζήτημα αν η εν λόγω συγκέντρωση μπορεί να περιορίσει σημαντικά 
τον ανταγωνισμό, προέκυψε από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω ότι η γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση δεν αναμένεται να μεταβάλει αισθητά τις υφιστάμενες συνθήκες ανταγωνισμού στην 
ευρύτερη αγορά αιθυλικής αλκοόλης αλλά και στις επιμέρους αγορές αυτής. 

VI. Επίσης στη συγκεκριμένη υπόθεση, η σύμβαση εξαγοράς περιέχει τις παρακάτω ρήτρες μη 
ανταγωνισμού:  

α) Σύμφωνα με τον όρο 7 της σύμβασης κάθε πωλητής συμφωνεί για περίοδο πέντε ετών από την 
τελική ημερομηνία εξαγοράς να μην προβεί σε καμμία από τις παρακάτω ενέργειες, ήτοι: (i) να μην 
συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα υπό οιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε είδους επιχείρηση, που είναι με 
οποιοδήποτε τρόπο παρεμφερής και/ή ανταγωνιστική με την εξαγοράζουσα εταιρεία οπουδήποτε 
στην Ελλάδα, Ρουμανία, FYROM, Kροατία, Σερβία, Γιουγκοσλαβία, Τουρκία ή Ουγγαρία και (ii) 
να μην αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα ή να μην καταστεί συνέταιρος, εργοδότης, μέτοχος ή να μην 
αποκτήσει οργανική θέση ή θέση διευθυντή ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε οιαδήποτε 
επιχείρηση παρεμφερούς φύσης με αυτή της εξαγοράστριας εταιρείας και/ή ανταγωνιστική με την 
εν λόγω εταιρεία,  

β) Επίσης κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου και για δύο έτη από τη λήξη της, ο μέτοχος της 
εξαγοραζομένης, Αγγ. Χατζηπαυλής, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τις σχέσεις που έχει 
αναπτύξει με την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εξαγοράζουσας 
εταιρείας, ως εργαζόμενος και/ή ως σύμβουλός της, με συνεργάτες, πράκτορες ή άλλα 
διαμεσολαβούντα πρόσωπα που συνεργάζονται με την παραπάνω εταιρεία, προς ίδιο συμφέρον του 
ή προς το συμφέρον οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή άλλου τρίτου μέρους, όπως αναφέρεται 
παραπάνω. 

Στις ρήτρες μη ανταγωνισμού, που μπορεί να εμπεριέχει μία συμφωνία συγκέντρωσης, μπορεί να 
κριθεί ως εύλογος χρόνος διάρκειάς τους α) η πενταετία, εφόσον πρόκειται για συγκέντρωση που 
συνεπάγεται εκχώρηση τόσο φήμης και πελατείας όσο και τεχνογνωσίας ή β) η διετία, στην 
περίπτωση που η εκχώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη φήμη και πελατεία. Το δε 
γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των ρητρών αυτών θα πρέπει να περιορίζεται στην περιοχή, στην 
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οποία η αποκτώμενη επιχείρηση ασκούσε τη δραστηριότητά της (βλ. Ανακοίνωση της ΕΕ των ΕΚ 
αριθ. C της 14.8.90, σελ. 5 επ.).  

Στην υπό κρίση περίπτωση, όπου δεν απαιτείται η προστασία ιδιαίτερης τεχνογνωσίας, οι ως άνω 
ρήτρες μπορούν να κριθούν ως αποδεκτές εφόσον περιοριστούν η μεν διάρκειά τους, σε κάθε 
περίπτωση, στα δύο έτη και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής τους στην ελληνική επικράτεια. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται νόμιμη περίπτωση για να απαγορευθεί η από 24.9.1998 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση των εταιριών ED & F MAN NETHERLANDS B.V. και 
ALCOVIN - ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΒΕΕ υπό τον όρο ότι θα τροποποιηθεί ο όρος 7 (ρήτρα μη ανταγωνισμού) 
της από 11.9.1998 συναφθείσης συμβάσεως πωλήσεως μετοχών της δεύτερης των ανωτέρω 
εταιρειών στην πρώτη αυτών: α) ως προς τη χρονική του διάρκεια, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει 
τα δύο (2) έτη, σε όλες τις περιπτώσεις από της ολοκληρώσεως της συγκεντρώσεως αυτής και       
β) ως προς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του ώστε να αφορά μόνο την Ελλάδα. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 23η Δεκεμβρίου 1998. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

          Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση      

             Σταύρος Αργυρόπουλος 

    Χαρίλαος Χάρακας             Η Γραμματέας 

 

        Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραμπίκου 


