
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ.  104 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
την 9η Δεκεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., με την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος:  Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Νικόλαος Στυλιανάκης, 
 Βλάσιος Ασημακόπουλος, 

Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού, κ. Χαριλάου Χάρακα, 
Εμμανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυομένου του κ. Λεωνίδα Νικολούζου,  
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυομένης της κας Μελίνας Μουζουράκη, 

Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύματος. 

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 25.10.1999 αίτηση της εταιρείας  ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ 
ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ προκειμένου να της επιτραπεί παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις 
που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει, για να προχωρήσει 
στην απόκτηση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία ARSA 
ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ και το  διακριτικό τίτλο “SPRIDER S.A.”, προ της έκδοσης οριστικής 
απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η αιτούσα εταιρεία δια των πληρεξουσίων αυτής δικηγόρων κ. 
Κωνσταντίνου Αλεξίου και κας Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 

Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καμπερίδου η οποία 
ανέπτυξε την εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης, 
δεδομένου ότι από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν αποδεικνύεται ότι η απαγόρευση της παρ. 1 
του αρ. 4ε του νόμου, θα προκαλέσει στις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ή σε 
βάρος τρίτου σοβαρές ζημίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτραπούν με τη χορήγηση της 
αιτηθείσας άδειας. Κατόπιν, το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι 
ανέπτυξαν τις θέσεις της αιτούσας, απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και 
τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την παραδοχή της κρινόμενης αίτησης, ααφερόμενοι και στο 
υπόμνημα το οποίο θα προσκομίσουν. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσμία στην αιτούσα 
μέχρι τις 13.12.1999 να προσκομίσει το υπόμνημά της.  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε Διάσκεψη την 16η Δεκεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10 π.μ., στην ίδια ως άνω αίθουσα, κατά την οποία, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του 
φακέλλου, την Εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και 
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προφορικώς, η αιτούσα κατά την συζήτηση της υποθέσεως, καθώς επίσης και το υποβληθέν από 
αυτή υπόμνημα, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Φέρεται προς συζήτηση η υπό κρίση αίτηση χορηγήσεως παρέκκλισης από την οριζόμενη από το 
νόμο (άρθρο 4ε παρ.1 του ν.703/1977, όπως ισχύει σήμερα) απαγόρευση της πραγματοποιήσεως 
της γνωστοποιηθείσας και εκκρεμούσης προς έλεγχο από 25-10-1999 συγκεντρώσεως της 
διαλαμβανομένης στη γνωστοποίηση των ως άνω επιχειρήσεων, υποκείμενης σε προληπτικό 
έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ως άνω νόμου. 

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι,  την  4.10.1999 υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ της εταιρείας "ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ 
ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ“ (στο εξής “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.“) 
και των Αθανασίου Αργυρού, της Ιωάννας συζύγου Αθανασίου Αργυρού και Νικολάου 
Αθανασίου Αργυρού, οι οποίοι έχουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή τους το 
σύνολο των μετοχών της εταιρείας “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ” με διακριτικό τίτλο “SPRIDER 
S.A.” (στο εξής  “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“), σύμφωνα  με το οποίο η πρώτη εταιρεία 
δεσμεύθηκε να αποκτήσει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης διαδοχικά ως εξής. 

Επί του συνολικού καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ που ανέρχεται στο ποσό των δύο δις (2.000.000.000) δρχ. και διαιρείται σε 400.000 
ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 δρχ. θα μεταβιβασθούν στην “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε.“, 280.000 μετοχές. Μετά η ιδία η γνωστοποιούσα θα αποκτήσει, επιπλέον 200.000 
μετοχές, με την υπογραφή της οριστικής σύμβασης, οι οποίες θα προέλθουν από την κάλυψη της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ με το ποσό του ενός δις 
(1.000.000.000) δρχ. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.“ θα έχει στην 
αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της συνολικά 480.000 μετοχές της “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε.Ε.“  ήτοι το 80% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ θα αποτελείται από 
έντεκα (11) μέλη, από τα οποία τα έξι (6) θα ορίζονται από την “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.“ 
και τα υπόλοιπα πέντε (5) θα ορίζονται από τους κ.κ. Αθ. Αργυρό και Ν. Αργυρό. Πρόεδρος του 
Δ.Σ. θα είναι ο Αθ. Αργυρός μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2001. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης είναι η χορήγηση της 
έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Η γνωστοποιούσα εταιρεία “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.“ ιδρύθηκε το 1977 στη Γενισέα της 
Ξάνθης και ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία καλσόν, καλτσών και εσωρούχων., 
ελέγχουσα κατά δήλωσή της, τις παρακάτω εταιρείες: 1) ERGO TEXTILE με ποσοστό 60% 
(αντικείμενο δραστηριότητας: φασόν ετοίμου ενδύματος), 2) APPLE BOXER με ποσοστό 80% 
(αντικείμενο δραστηριότητας: ανδρικά εσώρουχα), 3) BLUE POINT με ποσοστό 70% 
(αντικείμενο δραστηριότητας: μαγιό). Σύμφωνα με δήλωση της γνωστοποιούσας εταιρείας (α.π. 
2214/23-11-99) η εν λόγω εταιρεία δεν έχει ακόμα αποκτηθεί από την “ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ 
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Α.Β.Ε.Ε.“ δεδομένου ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη οριστική σύμβαση, 4) INTERTEX με 
ποσοστό 80% (Αντικείμενο δραστηριότητας: γυναικεία εσώρουχα) 

Ο κύκλος εργασιών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο του ομίλου ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, για τα έτη 
1996–1998 έχει ως ακολούθως: Εθνικός: 1996: 8.960.000.000 δρχ. ή 29.720.344 ECU, 1997: 
7.409.000.000 δρχ. ή 24.022.047 ECU, 1998: 7.886.000.000 δρχ. ή 23.788.982 ECU - 
Παγκόσμιος: 1996: 2.679.000.000 δρχ ή 8.886.250 ECU, 1997: 3.344.000.000 δρχ ή 10.842.182 
ECU, 1998: 4.732.000.000 δρχ ή 14.274.596 ECU. 

Η εταιρεία “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ ιδρύθηκε το 1978 και ασχολείται με την παραγωγή 
και εμπορία πάσης φύσεως ετοίμων ενδυμάτων και αθλητικών ειδών. Έχει εργοστάσιο 
παραγωγής των προϊόντων που εμπορεύεται (μαγιό, φόρμες) στο Ελληνικό Αττικής. Από το 
σύνολο των πωλήσεών της το 10% αφορά προϊόντα παραγωγής της, το 75% αφορά εισαγωγές 
από το εξωτερικό και το 15% προϊόντα που προέρχονται από την ελληνική αγορά. Η εν λόγω 
εταιρεία ελέγχει τις παρακάτω επιχειρήσεις: 
1) “SPRIDER ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΕ”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Ιούλιο του 1998 και άρχισε να 
λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1999, ανήκει δε κατά 80% στην “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ 
και κατά 20% στον Νικόλαο Αργυρό. 
2) “SPRIDER ΕΝΤΕΚΑ ΕΠΕ”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Ιούλιο του 1999 και δεν έχει 
λειτουργήσει ακόμη, ανήκει δε κατά 80% στην “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ και κατά 20% 
στον Νικόλαο Αργυρό. 
3) “SPRIDER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Δεκέμβριο 
του 1998 και άρχισε να λειτουργεί από τον Νοέμβριο 1999. 
4) “ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Αύγουστο του 1995, και ανήκει κατά 
30% στον Αθανάσιο Αργυρό, κατά 30% στην Ιωάννα Αργυρού και κατά 40% στον Νικόλαο 
Αργυρό. 
5) “ΝΑΣΣΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Αύγουστο του 1996, και ανήκει κατά 
50% στον Αθανάσιο Αργυρό και κατά 50% στον Νικόλαο Αργυρό. 
6) “ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”: Η εταιρεία συνεστήθη το Φεβρουάριο του 1997 και 
ανήκει κατά 50% στον Αθανάσιο Αργυρό και κατά 50% στον Νικόλαο Αργυρό. 
7) “ΝΑΣΣΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε.”: H εταιρεία συνεστήθη τον Ιούνιο του 1996, και 
ανήκει κατά 50% στον Αθανάσιο Αργυρό και κατά 50% στον Νικόλαο Αργυρό.  
8) “ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Ο.Ε.”: H εταιρεία συνεστήθη τον Απρίλιο του 1998 και 
άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 1998, ανήκει δε κατά 80% στην “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ και κατά 20% στον Νικόλαο Αργυρό. 
9) “ΝΑΣΣΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Μάιο του 1997, και ανήκει 
κατά 50% στον Αθανάσιο Αργυρό και κατά 50% στον Νικόλαο Αργυρό. 
10) “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον Οκτώβριο του 1999 
από την “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ (99%) και έχει αγοράσει τα αποθέματα και τα υπόλοιπα 
πάγια στοιχεία του ενεργητικού των ατομικών επιχειρήσεων (καταστήματα λιανικής πώλησης) 
των: Νικολάου Αργυρού (SPRIDER Ελληνικού), Ιωάννας Αργυρού (SPRIDER Πετρούπολης) και 
Αθανασίου Αργυρού (SPRIDER Αγίας Παρασκευής). 
11) “MEGATHLON HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”: Η εταιρεία συνεστήθη τον 
Σεπτέμβριο του 1998. 
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Όλες οι προαναφερθείσες εταιρείες ασχολούνται με την λιανική πώληση ετοίμων καθημερινών 
ενδυμάτων, αθλητικών ενδυμάτων και υποδημάτων εκτός από την “MEGATHLON HELLAS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.”, η οποία είναι εταιρεία αντιπροσώπευσης οίκων εξωτερικού 
αθλητικών ενδυμάτων, ενώ η εταιρεία  “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ δραστηριοποιείται μόνο 
στη χονδρική πώληση. 

Ο κύκλος εργασιών της “ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.“ σε εθνικό επίπεδο, αφαιρουμένων των 
ενδοεταιρικών συναλλαγών της, για τα έτη 1996, 1997 και 1998 έχει ως ακολούθως: 1996: 
316.011.289 δρχ. ή 1.048.210 ECU, 1997: 306.838.035 δρχ ή   994.8551998 ECU, 1998: 
378.472.195 δρχ. ή 1.141.703 ECU. 

O συνολικός κύκλος εργασιών των ανωτέρω καταστημάτων λιανικής πώλησης, σε εθνικό 
επίπεδο, ανήλθε στο ποσό των 6.507.436.540 δρχ. δηλ. 19.630.395 Ecu, για το 1998. Σε αυτόν τον 
κύκλο δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις των εταιρειών που έχουν εταιρική μορφή Ε.Π.Ε. 
καθόσον έκαναν έναρξη δραστηριότητας το 1999. 

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, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση της γνωστοποιούσας εταιρείας, οι σχετικές αγορές που επηρεάζονται 
στην εν λόγω συγκέντρωση, είναι: α) του καλσόν β) των καλτσών γ) των εσωρούχων και δ) του 
έτοιμου ενδύματος. 

Σύμφωνα με την εκτίμηση της γνωστοποιούσας εταιρείας, τα μερίδια της εταιρείας 
“ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.“ για τα έτη 1997 και 1998, έχουν ως ακολούθως: Καλσόν1997: 
57%, 1998: 45%, Κάλτσες 1997: 15%, 1998: 25%, Εσώρουχα 1997: 5%, 1998: 0,1%, Βαφείο 
/Φινιστήριο 1997: 23%, 1998: 3% 

Όσον αφορά τις αγορές του ετοίμου ενδύματος και αθλητικών ειδών στις οποίες 
δραστηριοποιείται η εξαγοραζόμενη εταιρεία, δεν έχουν  προσκομισθεί στοιχεία. 

Προς θεμελίωση της ως άνω αιτήσεως παρέκκλισης η γνωστοποιούσα τη συγκέντρωση 
επιχείρηση επικαλείται με την αίτησή της ως συνεπληρώθει κατά τη συζήτηση και το υποβληθέν 
υπ΄ αυτής υπόμνημα τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά. 

Ο έλεγχος από την αιτούσα της παρέκκλισης επιχείρηση της εξαγοραζόμενης θα πραγματοποιηθεί 
κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα με την απόκτηση (αγορά) των ανωτέρω 280.000 μετοχών της 
δεύτερης και επί πλέον με την απόκτηση άλλων 200.000 μετοχών που θα προέλθουν από την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζομένης. Η απόκτηση των μετοχών αυτών 
επιβάλλεται να γίνει άμεσα και αυτό διότι η εξαγοραζομένη ευρίσκεται σε φάση πλήρους 
αναπτύξεως και χρειάζεται την επένδυση σε αυτή ποσού περίπου των (...) δρχ, ιδιαίτερα για να 
αντιμετωπίσει αναληφθείσες ήδη υποχρεώσεις από αυτήν, οι οποίες μέχρι τα τέλη του έτους 1999 
εκτιμώνται ότι ανέρχονται σε ποσό (...) δρχ.  Με προβλεπόμενα αντίστοιχα έσοδα, που δεν 
υπερβαίνουν το ποσό των (...) δρχ. 

Εντεύθεν η εξασφάλιση της συμφωνηθείσας ως άνω επενδύσεως από την εξαγοράζουσα με την 
απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζομένης μπορεί να συντελεστεί 
μόνο με την πραγματοποίηση της αγοράς αυτής αμέσως. 
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Από το αποδεικτικό υλικό,  προέκυψε κατά την κρίση της Επιτροπής ότι η αιτούμενη παρέκκλιση 
θα πρέπει να χορηγηθεί,  καθόσον το μεν θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ως άνω επένδυση της 
εξαγοράζουσας η οποία και συντελείται με την άμεσο συμμετοχή αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο 
της εξαγοραζομένης, τόσο μάλλον όσο με το τίμημα της αγοράς των ως άνω μετοχών θα 
επιτευχθεί η άμεσος ανάγκη αντιμετωπίσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών και λοιπών 
υποχρεώσεων της εξαγοραζομένης, με παράλληλη διατήρηση της οικονομικής και 
ανταγωνιστικής  αυτής  θέσεως. 

Κατά ακολουθίαν των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ενόψει του γεγονότος ότι η 
παρέκκλιση αυτή δεν πρόκειται να δυσχεράνει προσωρινά τις κρατούσες συνθήκες του 
ανταγωνισμού στη σχετική αγορά μέχρι της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως επί της 
γνωστοποίησης της ως άνω συγκεντρώσεως.                                                                                           

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δέχεται την από 25 Οκτωβρίου 1999 αίτηση της εταιρείας  ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 
ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ. 

Επιτρέπει στην αιτούσα εταιρεία παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 
1 του άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην απόκτηση του 
80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία ARSA ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ και το  
διακριτικό τίτλο “SPRIDER S.A.”,  προ της έκδοσης οριστικής απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 17 Δεκεμβρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                Ο Πρόεδρος 

 

          Σταύρος Αργυρόπουλος 

    Η Γραμματέας 

 

Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου 


