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ΑΠΟΦΑΣΗ1 454/V/2009 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, με την 
εξής σύνθεση:  
Προεδρεύων:   Αριστομένης Κομισόπουλος 
Μέλη:  Ιωάννης Δραπανιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Φαίδωνα 

Στράτου,   
  Ιωάννης Σαμέλης, 
  Δημήτριος Γιαννέλης, και  
  Ελίζα Αλεξανδρίδου. 
Γραμματέας:  Παρασκευή Α. Ζαχαριά, λόγω κωλύματος της Τακτικής Γραμματέως 

Παναγιώτας Μούρκου. 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία 
με την επωνυμία «ISQuare- Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» 
μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 79,56% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την 
επωνυμία «RAINBOW Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγμένης 
Τεχνολογίας».  
Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Κυριακή Βιλαντώνη, (κωλυομένης της Ευαγγελίας 
Χρυσανθοπούλου, η οποία είχε εξουσιοδοτηθεί από το Γενικό Εισηγητή Ιωάννη Μιχαήλ, να 
εκτελέσει χρέη Γενικής Εισηγήτριας), η οποία ανέπτυξε συνοπτικά την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
5784/21-7-2009 εισήγηση της Υπηρεσίας και λαμβανομένων υπόψη όσων αναφέρονται στο 
σκεπτικό της εισήγησης, πρότεινε: να επιτραπεί η από 29.05.2009 γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, καθόσον δεν 
δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. 
Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄ διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα 
τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την άνω Εισήγηση της Γ.Δ.Α.,  
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
I. Στις 29.05.2009, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική 
και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» 

                                                 
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας 
και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε 
ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη 
[…]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή 
με γενικές περιγραφές (εντός […]).  
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κατέθεσε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.) έντυπο γνωστοποίησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, το οποίο αφορούσε στην από 
15.05.2009 μη δεσμευτική πρόταση εξαγοράς μετοχών της «RAINBOW Ανώνυμη Εταιρεία 
Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγμένης Τεχνολογίας» είτε από τη γνωστοποιούσα εταιρεία 
είτε από την 100% θυγατρική της εταιρεία ISQuare Α.Ε. Στη συνέχεια, στις 06.07.2009, 
προσκομίστηκε το σχετικό από 06.07.2009 «Συμφωνητικό Μελλοντικής Αγοράς Μετοχών» 
(εφεξής «Συμφωνητικό»), μεταξύ α) του Γεωργίου Βάμιαλη (εφεξής «Πωλητής»), ο οποίος 
είναι ο κύριος μέτοχος της Rainbow Α.Ε., β) της «ISQuare- Ανώνυμη Εταιρεία 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» (εφεξής «ISQuare» ή «Αγοράστρια»), γ) της 
«RAINBOW Ανώνυμος Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγμένης Τεχνολογίας» 
(εφεξής «Rainbow» ή «Εταιρεία») και δ) της «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και 
Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» 
(εφεξής «Info-Quest» ή «Εγγυήτρια»), στο οποίο συνομολογείται η πώληση του 79,56% του 
συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Rainbow και των δικαιωμάτων 
ψήφου, στην ISQuare. […]. Με βάση το άρθρο 16 του Συμφωνητικού, ρητώς συμφωνείται 
και συνομολογείται ότι η Αγοράστρια δικαιούται να αποχωρήσει αζημίως από το 
Συμφωνητικό και να υποκατασταθεί, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, από τη 
μητρική της εταιρεία Info-Quest.  Με βάση το Συμφωνητικό, η ISQuare αποκτά 5.967.386 
κοινές ονομαστικές και πλήρως αποπληρωμένες, μετά ψήφου, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, μετοχές της Rainbow, με τίμημα € 1,46 ανά μετοχή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 
79,56% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Οι υπόλοιπες 
1.532.614 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 20,44% του συνολικού καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της  Rainbow, κατέχονται από το 
επενδυτικό κοινό. Όπως ορίζεται στο Συμφωνητικό (άρθρο 10), η αγοραπωλησία των 
μετοχών θα λάβει χώρα και θα ολοκληρωθεί με την Μέθοδο των Προσυμφωνημένων 
Συναλλαγών (Πακέτα) κατά την Ημερομηνία Εκπλήρωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του νόμου και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που ισχύουν για τις 
αγοραπωλησίες μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 12 του Συμφωνητικού, η Αγοράστρια υποχρεούται να υποβάλει 
δημόσια πρόταση για την αγορά των υπολειπομένων μετοχών της Εταιρείας και δεσμεύεται 
το τίμημά τους να μην είναι χαμηλότερο από το € 1,46 ανά μετοχή. […] 
Η Αγοράστρια συμφωνεί να αγοράσει και να αναλάβει τις μετοχές του Πωλητή, κατά την 
Ημερομηνία Εκπλήρωσης, υπό τον όρο της εκπλήρωσης, μέχρι την Ημερομηνία 
Εκπλήρωσης, των ακόλουθων προαπαιτουμένων όρων: 
1) Ότι οι μετοχές της Εταιρείας δεν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 
2) Ότι θα έχει εκδοθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού απόφαση περί μη απαγόρευσης της 
προκείμενης συγκέντρωσης. 
3) Ότι στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας του Συμφωνητικού και μέχρι την Ημερομηνία 
Εκπλήρωσης δεν θα έχει επέλθει σημαντική δυσμενής μεταβολή στην Εταιρεία. 
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4) Ότι ο Πωλητής θα έχει παραδώσει κατά την Ημερομηνία Εκπλήρωσης στην Αγοράστρια 
τα έγγραφα που περιγράφονται […] του Συμφωνητικού, […]. 
5) Ότι θα έχουν καταρτιστεί και υπογραφεί οι συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3Α.1. 
υπό (γ) και (δ) του Συμφωνητικού. 
6) Ότι η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της θα κατέχουν νομίμως το 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας RAINBOW SERVICES Α.Ε.. 
Ακόμη και αν ένας από τους όρους που προβλέπονται παραπάνω δεν υπάρχει ή δεν 
ικανοποιείται πλήρως, εντός των καθορισμένων χρονικών περιόδων που προβλέπονται από το 
Συμφωνητικό, η Αγοράστρια θα δικαιούται (αλλά δεν θα υποχρεούται) να υπαναχωρήσει από 
το Συμφωνητικό, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 αυτού. Επίσης, 
προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης, σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης των δεσμεύσεων 
του άρθρου 3Α του Συμφωνητικού, οι οποίες αφορούν, κυρίως, στη μη μεταβολή της 
περιουσιακής κατάστασης της εξαγοραζόμενης εταιρείας και των θυγατρικών της. 
Επιπλέον, με βάση το Συμφωνητικό, από την 31.12.2008 έως την Ημερομηνία Εκπλήρωσης, 
ο Πωλητής δηλώνει ότι δεν συμμετέχει και δεν θα συμμετάσχει σε άλλη εταιρεία ή 
επιχείρηση (οιασδήποτε νομικής μορφής), που ασκεί ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς 
την Εταιρεία ή την Αγοράστρια, αποκλειστικά σε σχέση με τα προϊόντα Apple  που διανέμει 
η Εταιρεία, ούτε συμμετέχει και δεν θα συμμετάσχει στη διοίκηση άλλης εταιρείας ή 
επιχείρησης, πλην της συμμετοχής του στη διοίκηση της εταιρείας ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 
Α.Ε. και στη διοίκηση των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, η οποία να ασκεί 
ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς την Εταιρεία ή την Αγοράστρια, αποκλειστικά σε 
σχέση με τα προϊόντα Apple  που διανέμει η Εταιρεία, με την εξαίρεση επενδυτικών 
τοποθετήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλες οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. 
Περαιτέρω, στο υποβληθέν Συμφωνητικό, ο Πωλητής δηλώνει ότι δεν συμμετέχει σήμερα και 
δεν θα συμμετάσχει από την Ημερομηνία Εκπλήρωσης και για μία τριετία (ως μέτοχος ή ως 
μέλος της Διοίκησης) σε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση (οιασδήποτε νομικής μορφής), που θα 
έχει ως αντικείμενο τη διανομή, μεταπώληση και εν γένει την εμπορία των προϊόντων Apple, 
που διανέμει σήμερα η Εταιρεία, με την εξαίρεση επενδυτικών τοποθετήσεων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλες οργανωμένες αγορές του εξωτερικού. 
Σύμφωνα με τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, η συγκεκριμένη συναλλαγή εμπίπτει στη 
γενικότερη στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Info-Quest, με σκοπό την 
ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του θέσης στον οξύτατο ανταγωνισμό, που χαρακτηρίζει 
τον κλάδο σε διεθνές επίπεδο. Η συναλλαγή αυτή θα συνδράμει στην επέκταση του Ομίλου, 
μέσω της επαύξησης της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του, με την 
προσθήκη σε αυτά των προϊόντων εξοπλισμού και λογισμικού του οίκου APPLE, ενώ 
ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας και θα επιτύχει υψηλό βαθμό συνεργειών. 
Επιπλέον, η δυναμικότερη παρουσία του Ομίλου Info-Quest στην ελληνική αγορά 
πληροφορικής θα εντείνει τον ανταγωνισμό έναντι των πολυεθνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, προς όφελος τελικά τόσο των καταναλωτών, όσο και των 
επιχειρήσεων.  
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II. ΤΑ ΜΕΡΗ 
1. «INFO – QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 

(«Info-Quest» ή «Εγγυήτρια»)  
Η Info-Quest δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, με 
ειδικότερο αντικείμενο τη διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, το σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και την υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας 
υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και την 
ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (e-ticketing). Μέσω δε θυγατρικών της εταιρειών, 
δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών/ταχυμεταφορών, καθώς και 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Ειδικότερα, οι δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου της Info-Quest κατατάσσονται 
στους ακόλουθους κλάδους: 
− Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής. 
− Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού 

εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών. 
− Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης. 
− Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών 

και λογισμικού. 
− Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού. 
− Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, στο 

εμπόριο και στην πλοήγηση. 
− Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών 

και λογισμικού. 
− Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 
− Ταχυδρομικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων 

(ιδιωτικά ταχυδρομικά γραφεία). 
− Τηλεπικοινωνίες. 
− Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
− Παροχή συμβουλών για το υλικό εξοπλισμού πληροφορικής (hardware). 
− Άλλη παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού μ.α.κ. 
− Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού 

πληροφορικής. 
− Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική. 
− Διαφήμιση. 
Ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας έχει ως εξής: 
«Α) Η κατασκευή και εμπορία, η εκμίσθωση ή το LEASING ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(Computers), περιφερειακών μηχανημάτων αυτών (εκτυπωτών, οθόνων, μονάδων 
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αποθηκεύσεως δεδομένων, μονάδων επικοινωνίας κ.λ.π.), αναλωσίμων ειδών (μελανοταινιών, 
μαγνητοταινιών, μαγνητικών δίσκων κ.λ.π.), ανταλλακτικών και εξαρτημάτων απάντων των 
ανωτέρω. 
Β) Η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε τύπου και 
τεχνολογίας συστημάτων τηλεφωνίας, καθώς και δημοσίων και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων μεταφοράς φωνής, ήχου, εικόνας και δεδομένων. 
Γ) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω συστήματα 
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου 
(INTERNET).  
Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
(E-Commerce).  
Δ) Η προμήθεια, εμπορία, κατασκευή και διανομή παντός είδους τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, 
ειδών επικοινωνιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και 
δεδομένων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και η 
διάθεση λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω. 
Ε) Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού (προς εμπορία) των ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μηχανημάτων, αναλωσίμων, ειδών εξοπλισμού επικοινωνίας, κινητής ή μη 
τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων κ.λ.π.) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και 
εξωτερικού, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, των ειδών αυτών. 
ΣΤ) Η ανάληψη της εκτέλεσης μελετών εφαρμογής προγραμμάτων με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. 
Ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών τεχνικών έργων και η μεταβίβαση ή γενικώς η εμπορία 
KNOW HOW. Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς εργασίας ή επιχειρήσεως που θα 
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
Η) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εκπαιδευτικών μονάδων, σεμιναρίων κ.λ.π. και η επιχείρηση 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με οποιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών. 
Θ) Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών 
εργασιών εν σχέσει με οιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών.   
Ι) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και γενικά τεχνικής υποστήριξης των υπό της 
εταιρείας διατιθεμένων ειδών στους τόπους εγκατάστασής τους.    
ΙΑ) Η διενέργεια χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, για δικό της λογαριασμό 
ή και για λογαριασμό τρίτων, όλων των ανωτέρω ειδών. 
ΙΒ) Η ανάληψη έργων, σχετικών με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, από το Δημόσιο, 
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
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ΙΓ) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογές και εκτέλεση έργων, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών στους τομείς του ελέγχου, της διοίκησης, οικονομικής, λογιστικής, διοικητικής και 
τεχνολογικής οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων. 
ΙΔ) Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και μεταφοράς για κάθε 
είδους και βάρους ταχυδρομικά αντικείμενα. 
ΙΕ) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού παραγωγής 
ενέργειας. Ειδικότερα, η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραίτητων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων 
και εγκαταστάσεων για τη μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας, σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο μέλλον. Η πώληση 
ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. Η πάσης φύσεως εκμίσθωση, αγορά ή 
κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των ανωτέρω. Η συνεργασία ή 
και η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό. Πάσα πράξη και ενέργεια 
συναφής προς τον ως άνω σκοπό. 
ΙΣΤ) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογές και εκτέλεση έργων, καθώς και η παροχή 
υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing). 
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε 
υφιστάμενες ή όχι εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που 
έχουν συναφείς ή μη ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για την επίτευξη των σκοπών αυτών και να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες 
στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό».   
Η Info-Quest ηγείται ενός από τους σημαντικότερους Ομίλους υψηλής τεχνολογίας στην 
Ελλάδα, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τις 
Η.Π.Α., το Βέλγιο και την Κύπρο. Όσον αφορά ειδικά στη διάθεση προϊόντων, λύσεων και 
υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Info-Quest αποτελεί σήμερα τη 
σημαντικότερη πύλη μεταφοράς τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, καθώς συνεργάζεται με 
κορυφαίους κατασκευαστές (HP, IBM/Lenovo Acer, Sony, LG, Toshiba κ.ά.), για την 
προώθηση των προϊόντων τους  στη χώρα μας.  
Σύμφωνα με τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, κατά το έτος 2007, ο κύκλος εργασιών του 
Ομίλου της Info-Quest, στην παγκόσμια αγορά, ήταν […………….] ευρώ (στην αγορά 
πληροφορικής ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών ήταν [……………..ευρώ], ενώ στην ελληνική 
αγορά ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε [……. Ευρώ] (στην αγορά πληροφορικής ο εθνικός 
κύκλος εργασιών ήταν [………. Ευρώ].  
2. «ISQuare-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 
(«ISQuare» ή «Αγοράστρια».)  
Η ISQuare είναι θυγατρική της Info-Quest και δραστηριοποιείται στο χώρο της 
πληροφορικής. Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, είναι: 
«Α) Η εμπορία, η εκμίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers), περιφερειακών 
μηχανημάτων αυτών (εκτυπωτών, οθόνων, μονάδων αποθηκεύσεως δεδομένων, μονάδων 



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
 

 7

επικοινωνίας κ.λ.π.), αναλωσίμων ειδών (μελανοταινιών, μαγνητοταινιών, μαγνητικών δίσκων 
κ.λ.π.), ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω. 
Β) Η προμήθεια, εμπορία, διανομή και προώθηση παντός είδους τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, 
ειδών επικοινωνιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και 
δεδομένων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και η 
διάθεση λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω. 
Γ) Η εισαγωγή από το εξωτερικό (προς εμπορία) των ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μηχανημάτων, αναλωσίμων, ειδών εξοπλισμού επικοινωνίας, κινητής ή μη 
τηλεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων κ.λ.π.) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και 
εξωτερικού, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, των ειδών αυτών. 
Δ) Η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε τύπου και 
τεχνολογίας συστημάτων τηλεφωνίας, καθώς και δημοσίων και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων μεταφοράς φωνής, ήχου, εικόνας και δεδομένων. 
Ε) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω συστήματα 
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου 
(INTERNET). 
ΣΤ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου (E-Commerce).  
Ζ) Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών 
εργασιών σε σχέση με οιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.   
Η) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και γενικά τεχνικής υποστήριξης των υπό της 
εταιρείας διατιθεμένων ειδών στους τόπους εγκατάστασής τους. 
Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:  
Α) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς 
επιχειρήσεις. 
Β) Να συνεργάζεται με άλλες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις για τη δημιουργία δικτύων 
διανομής και προώθησης των εμπορευμάτων και υπηρεσιών της».   
Η ISQuare είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Info-Quest.H ISQuare δεν έχει κύκλο 
εργασιών, καθώς, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της (άρθρο 38), δεν έχει κλείσει ακόμη 
την πρώτη της εταιρική χρήση, η οποία λήγει στις 31.12.2009. 
3. «RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»  («Rainbow» ή «Εταιρεία») 
Η Rainbow δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και κυρίως στη διανομή, δηλαδή 
το χονδρικό εμπόριο, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (hardware) και λογισμικού του οίκου APPLE και δευτερευόντως στην 
παραγωγή και εμπορία λογισμικού (software). Οι πωλήσεις της πραγματοποιούνται σε 
επίπεδο χονδρικής, μέσω ενός πλήρως ανεπτυγμένου δικτύου Εξουσιοδοτημένων 
Μεταπωλητών. 
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Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της Rainbow κατατάσσονται στους ακόλουθους κλάδους: 
− Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών 

και λογισμικού. 
− Εκδόσεις λογισμικού. 
− Τηλεπικοινωνίες. 
− Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού 

πληροφορικής. 
− Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση μ.α.κ. 
Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι: 
«1) η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών και λοιπών στοιχείων για λογαριασμό 
τρίτων, 
2) η εισαγωγή και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πάσης φύσεως ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και γενικά πάσης φύσεως προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
3) η σχεδίαση, κατασκευή και εγκατάσταση πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών ή 
βοηθητικού υλικού και η προετοιμασία των κατάλληλων χώρων, 
4) η αντιπροσώπευση ξένων κατασκευαστικών οίκων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
5) η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
6) η μίσθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πάσης φύσεως προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,  
7) η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό, 
8) η μετάδοση, η εκπομπή, μεταγωγή, λήψη σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, 
ήχων, πληροφοριών κάθε είδους, που πραγματοποιείται με ενσύρματα, οπτικά, ραδιοηλεκτρικά, 
δορυφορικά και άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα, 
9) η μεταγωγή, μετάδοση δεδομένων (DATA) στο κοινό,  
10) η κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη 
πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,  
11) η κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση και υποστήριξη 
πάσης φύσεως συστημάτων συλλογής, μετάδοσης και επεξεργασίας πληροφοριών και 
δεδομένων (DATA), 
12) η κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και 
υποστήριξη πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών δικτύων, 
13) η κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και 
υποστήριξη πάσης φύσεως εξοπλισμού απαραίτητου για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
14) η ανάπτυξη, η αντιπροσώπευση και η εμπορία λογισμικού πάσης φύσεως, 
15) η ανάπτυξη, εφαρμογή και παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης υψηλού επιπέδου σαν εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, 
16) η ανάπτυξη έρευνας στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα της 
πληροφορικής. 
Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή: 
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 α) να συνεργάζεται με κάθε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό),  
β) να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, μαζί με άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), σε 
επιχειρήσεις με συναφή ή και παρεμφερή σκοπό, ακόμη και να ιδρύει και άλλες εταιρείες 
οποιασδήποτε μορφής». 
Κατά το έτος 2007, για το οποίο (σύμφωνα με τη γνωστοποίηση) υπάρχουν τα πλέον 
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Rainbow, στην παγκόσμια 
αγορά, ήταν [………… ευρώ], ενώ στην ελληνική αγορά, ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε 
[………… ευρώ].  
 

III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
1.  ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
1.1  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή και υπηρεσιών που 
θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, 
λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η σχετική 
αγορά, στην οποία αφορά η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση, περιλαμβάνει την ευρύτερη 
αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, στην οποία δραστηριοποιούνται και τα 
δύο συμμετέχοντα στην υπό εξέταση πράξη μέρη. Ο κλάδος αυτός μπορεί να διακριθεί στις 
παρακάτω επιμέρους σχετικές αγορές, σε συμφωνία και με την υπ΄αριθμ. 337/V/2007 
Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού: 
1. Διανομή υλικού εξοπλισμού πληροφορικής (hardware), στην οποία ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται: servers, προσωπικοί υπολογιστές, σταθμοί εργασίας και τα περιφερειακά 
τους, υλικός εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων, κλπ. 
2. Ανάπτυξη λογισμικού (software), η οποία περιλαμβάνει τα λειτουργικά προγράμματα και 
εργαλεία εφαρμογών, καθώς και το λογισμικό εφαρμογών. 
3. Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσίες εφαρμογής & εγκατάστασης, η οποία αφορά στη 
συνδυασμένη πώληση μηχανικού εξοπλισμού (hardware), λογισμικού (software) και 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (value added services), δηλαδή υπηρεσιών εφαρμογής και 
εγκατάστασης (εξοπλισμού και λογισμικού), υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης 
και αναβάθμισης, στα πλαίσια, κατά κανόνα, μικτών συμβάσεων προμήθειας και έργου.   
4. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως εγκατάσταση προγραμμάτων, συντήρηση, επίλυση 
τεχνικών προβλημάτων, παροχή συμβουλών, εκπαίδευση και κατάρτιση των ενδιαφερόμενων 
προσώπων, κλπ. 
Όπως αναλύεται κατωτέρω, στην επιμέρους σχετική αγορά της διανομής hardware, 
δραστηριοποιούνται και τα δύο συμμετέχοντα στη συγκέντρωση μέρη, με συνολικό μερίδιο 
που ξεπερνάει το 15%. Στις επιμέρους σχετικές αγορές της ανάπτυξης λογισμικού (software) 
και της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (αγορές 2 και 4) δραστηριοποιούνται και τα δύο 
μέρη. Όμως τα μερίδιά τους, είτε μεμονωμένα είτε αθροιστικά, δεν είναι υψηλά. Όσον αφορά 
στην αγορά της προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμογής και εγκατάστασης, σε 
αυτήν δραστηριοποιείται μόνο ο Όμιλος Info-Quest, με μερίδιο αγοράς 7,41%. Οι εταιρείες 
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των Ομίλων Info-Quest και Rainbow, που δραστηριοποιούνται στις επιμέρους σχετικές 
αγορές της υπό εξέταση συγκέντρωσης, αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω (στην ενότητα 
«ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»). Όπως διευκρινίζεται από τη γνωστοποιούσα, οι λοιπές 
εταιρείες των Ομίλων Info-Quest και Rainbow δεν δραστηριοποιούνται, προς το παρόν και 
μέχρι σήμερα, σε καμία από τις σχετικές αγορές που αφορά η υπό κρίση συγκέντρωση. 
 1.2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή, στην οποία οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες 
ανταγωνισμού. Σε συμφωνία και με τις υπ΄ αριθμ. 53/ΙΙ/1999, 79/ΙΙ/1999, 98/ΙΙ/1999, 
337/V/2007 και 432/V/2009 Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως σχετική 
γεωγραφική αγορά της υπό κρίση πράξης θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, 
δεδομένου ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους υπό 
ομοιογενείς συνθήκες σε ολόκληρη την Επικράτεια της χώρας.  
1.3 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Με τον όρο «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται α) κάθε σχετική αγορά προϊόντος, στην οποία 
ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό 
μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), 
καθώς και β) κάθε σχετική αγορά, στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες 
οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της 
παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος, σε σχέση με την αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή 
συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν 
μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (η περίπτωση αφορά τις κάθετες 
σχέσεις). 
Αναφορικά με τις προαναφερθείσες σχετικές επιμέρους αγορές, και τα δύο συμμετέχοντα στη 
γνωστοποιηθείσα πράξη μέρη δραστηριοποιούνται τόσο στην επιμέρους αγορά της διανομής 
προϊόντων hardware, όσο και στις επιμέρους αγορές της ανάπτυξης λογισμικού και της 
παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Στην αγορά προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών 
εφαρμογής και εγκατάστασης δραστηριοποιείται μόνο ο Όμιλος Info-Quest. Στις αγορές 
ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών υποστήριξης, το συνολικό μερίδιο αγοράς των 
συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών είναι χαμηλό, οπότε οι δύο αυτές αγορές δεν 
μπορούν να θεωρηθούν επηρεαζόμενες αγορές. Ειδικότερα, στην αγορά ανάπτυξης 
λογισμικού, το μερίδιο του Ομίλου Info-Quest (μέσω της μητρικής εταιρείας Info-Quest και 
της θυγατρικής UNISYSTEMS Α.Ε.) ανήλθε, κατά το έτος 2007, σε 3,46%, ενώ το 
αντίστοιχο μερίδιο του Ομίλου της Rainbow (μέσω της μητρικής εταιρείας Rainbow) ήταν 
0,12%. Το άθροισμα των δύο αυτών μεριδίων ισούται με 3,58%, το οποίο υπολείπεται του 
15%, δηλαδή του ορίου που τίθεται για το χαρακτηρισμό μιας αγοράς ως επηρεαζόμενης. 
Ομοίως, στην αγορά παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, το μερίδιο του Ομίλου Info-Quest 
(μέσω της μητρικής εταιρείας Info-Quest και της θυγατρικής UNISYSTEMS Α.Ε.) ήταν, το 
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έτος 2007, 8,43%, ενώ το μερίδιο του Ομίλου της Rainbow (μέσω των θυγατρικών της 
Rainbow Services Α.Ε. και Rainbow Εκπαιδευτικό Κέντρο Ε.Π.Ε.) ήταν 0,02%. Αθροιστικά, 
τα δύο προαναφερθέντα μερίδια ανέρχονται σε 8,45%, δηλαδή δεν ξεπερνούν το όριο του 
15%. Επομένως, ούτε η αγορά των υπηρεσιών υποστήριξης μπορεί να θεωρηθεί 
επηρεαζόμενη αγορά, λόγω του χαμηλού ύψους του συνολικού μεριδίου των συμμετεχόντων 
στη συγκέντρωση μερών, σε αυτήν. Όπως προαναφέρθηκε, στην αγορά προμήθειας 
προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμογής και εγκατάστασης δραστηριοποιείται μόνο ο Όμιλος 
Info-Quest (μέσω της θυγατρικής εταιρείας UNISYSTEMS Α.Ε.), με μερίδιο αγοράς 7,41%, 
ενώ η Rainbow έχει μηδενικό μερίδιο. Συνεπώς, ούτε η συγκεκριμένη επιμέρους σχετική 
αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως επηρεαζόμενη. Όσον αφορά στην αγορά διανομής 
προϊόντων hardware, ο Όμιλος Info-Quest (μέσω της μητρικής εταιρείας Info-Quest), 
κατέχει ήδη μερίδιο αγοράς ίσο με 14,92%, ενώ ο Όμιλος της Rainbow (μέσω της μητρικής 
εταιρείας Rainbow) κατέχει μερίδιο μόλις 1,52% στη συγκεκριμένη αγορά. Συνεπώς, η εν 
λόγω αγορά χαρακτηρίζεται ως επηρεαζόμενη, καθώς η συνάθροιση των μεριδίων των δύο 
συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών οδηγεί σε συνολικό μερίδιο αγοράς, το οποίο 
υπερβαίνει το 15%. Ωστόσο, δεδομένου ότι, πριν τη συγκέντρωση, ο Όμιλος Info-Quest  
διέθετε ήδη μερίδιο αγοράς ίσο με 14,92%, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η υπό κρίση πράξη 
ασκεί σημαντική επίδραση στον ανταγωνισμό, όσον αφορά στη συγκεκριμένη επιμέρους 
σχετική αγορά.  
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ  
Όπως προαναφέρθηκε, η σχετική αγορά της υπό εξέταση συγκέντρωσης περιλαμβάνει την 
ευρύτερη αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και ειδικότερα τις επιμέρους 
αγορές: της διανομής προϊόντων hardware, της προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών 
εφαρμογής και εγκατάστασης, της ανάπτυξης λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης. 
 
IV. Όσον αφορά στις επιμέρους αγορές ανάπτυξης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης, η γνωστοποιούμενη πράξη δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στο βαθμό 
συγκέντρωσης της αγοράς, καθώς τα συμμετέχοντα στη συγκέντρωση μέρη έχουν 
περιορισμένο συνολικό μερίδιο στις συγκεκριμένες αγορές. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
που τέθηκαν στην διάθεση της Γ.Δ.Α., το ίδιο ισχύει και για την αγορά διανομής προϊόντων 
hardware, όπου το συνδυασμένο μερίδιο των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών είναι 
υψηλότερο.   
 

V.1. Κατά το άρθρο 4, παρ. 2 εδαφ. β ν.703/77, ως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται 
και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο μία επιχείρηση ή μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων 
μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Κατά την παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, για την 
εφαρμογή του νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία 
είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη 
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σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) 
δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων 
μιας επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής 
επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. 
Επίσης, κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα 
πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι 
από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από 
τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η από 
29.05.2009 γνωστοποιηθείσα εξαγορά από την εταιρεία ISQuare (η οποία ανήκει στον όμιλο 
Info-Quest) ποσοστού 79,56% του μετοχικού κεφαλαίου της ανεξάρτητης εταιρείας Rainbow, 
η οποία θα λάβει χώρα δυνάμει του από 06.07.2009 ‘Συμφωνητικού Μελλοντικής Αγοράς 
Μετοχών’ (σύμφωνα με όσα αναλύονται στο κεφάλαιο Ι των πραγματικών περιστατικών), 
συνεπάγεται την απόκτηση, από την πρώτη των εταιρειών, αποκλειστικού ελέγχου επί της 
δεύτερης αυτών. Συνεπώς, η κρινόμενη εξαγορά συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά 
την έννοια του άρθρου 4 παρ.2 εδ. β) ν.703/77, ως ισχύει, η οποία εμπίπτει στις σχετικές με 
τις συγκεντρώσεις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. 
2. Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του ιδίου νόμου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να 
γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (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 ο συνολικός κύκλος εργασιών 
όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε 150.000.000 ευρώ και δύο 
τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, 
συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 15.000.000 ευρώ στην ελληνική αγορά. Κατά την 
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου η προθεσμία των 10 ημερών αρχίζει από την επέλευση της 
πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και κατά την παράγραφο 3 
αυτού σε γνωστοποίηση υποχρεούνται: α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί 
αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία 
από αυτές και β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 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 κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο, καθόσον πληροί τα 
κριτήρια υπαγωγής της παραγράφου 1 αυτού δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα 
στοιχεία, το έτος 2007 ο συνολικός κύκλος εργασιών των μερών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 4στ παρ. 2 ν. 703/77, όπως ισχύει ανήλθε σε ευρώ […], δηλαδή υπερβαίνει τα 
150.000.000 ευρώ, ο δε κύκλος εργασιών εκάστου των μερών στην εθνική αγορά σύμφωνα 
με το άρθρο 4στ, υπερβαίνει τα 15.000.000 ευρώ και πιο συγκεκριμένα του Ομίλου Info-
Quest ανήλθε σε ευρώ […] και του Ομίλου Rainbow ανήλθε σε ευρώ […]. Η μη δεσμευτική 
προσφορά μετοχών της εταιρίας Rainbow έλαβε χώρα στις 15.05.2009 και γνωστοποιήθηκε 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 29.05.2009, δηλαδή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
Κατά το χρονικό σημείο της γνωστοποίησης, δεν είχε συναφθεί ακόμα η συμφωνία 
μελλοντικής εξαγοράς μετοχών. Η τελευταία συνήφθη στις 06.07.2009 και δόθηκε στη Γ.Δ.Α 
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την ίδια ημέρα κατόπιν σχετικού αιτήματός της . Μπορεί, επομένως, να γίνει δεκτό ότι η 
συμφωνία γνωστοποιήθηκε εμπρόθεσμα, καθώς, ακόμα και αν γινόταν δεκτό ότι χρονικό 
σημείο έναρξης της προθεσμίας ήταν η 06.07.2009, η γνωστοποίηση είχε ήδη λάβει χώρα 
κατά τα υπόλοιπα στοιχεία της από 29.05.2009. Δεν τίθεται δηλαδή ζήτημα εκπρόθεσμης 
γνωστοποίησης.  Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 6 του ν. 703/77, όπως ισχύει: «Οι υπόχρεοι σε 
γνωστοποίηση, αμέσως μετά την γνωστοποίηση, υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τη 
γνωστοποιούμενη συγκέντρωση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, πανελλαδικής 
κυκλοφορίας, με έξοδά τους». Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η υπό εξέταση 
συγκέντρωση δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 04.06.2009 της ημερήσιας οικονομικής 
εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ». 
3. Κατά το άρθρο 4δ ν.703/77, ως ισχύει, «1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη 
γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση. … 
3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρ.1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να 
περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση 
επιτρέπει τη συγκέντρωση….. 
10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους 3 και 6 μπορούν να 
παραταθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) αν συμφωνήσουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, 
β) αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης 
συγκέντρωσης και εφόσον οι γνωστοποιούντες ειδοποιηθούν για αυτό μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία επτά ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, γ) αν η γνωστοποίηση είναι 
λανθασμένη ή παραπλανητική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού να 
προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης. 
Στις περιπτώσεις β’ και γ’, ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών θεωρείται η 
ημερομηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης ή της συγκέντρωσης των πλήρων και ακριβών 
στοιχείων από την αρμόδια για τον ανταγωνισμό υπηρεσία.».Η Γ.Δ.Α. με την υποβολή της 
γνωστοποίησης στις 29.05.2009 εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο και επειδή διαπιστώθηκαν 
ελλείψεις, μεταξύ των οποίων και η μη προσκόμιση του συμφωνητικού αγοράς μετοχών, 
ζητήθηκε το συμφωνητικό, καθώς και τα λοιπά στοιχεία για τη συμπλήρωση του φακέλου 
στις 04.06.2009. Σε συνέχεια της με ημ. αριθμ. πρωτ. 4762/11.06.2009 απαντητικής 
επιστολής των μερών, η οποία όμως δεν περιλάμβανε το συμφωνητικό, εστάλη εκ νέου 
επιστολή για την κατάθεση του συμφωνητικού για την συμπλήρωση του φακέλου στις 
16.06.2009. Το συμφωνητικό προσκομίστηκε από τα γνωστοποιούντα μέρη στις 06.07.2009, 
οπότε έλαβε χώρα η προσήκουσα γνωστοποίηση της συγκέντρωσης και άρχεται η προθεσμία 
του ενός μηνός της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου 4δ για την έκδοση απόφασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 τελ. εδάφιο του ίδιου άρθρου. Με την υποβολή της 
γνωστοποίησης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, κατετέθη το προβλεπόμενο από το 
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νόμο παράβολο των 1.050 ευρώ (Διπλότυπο είσπραξης υπ΄ αριθμ. 1719/29.05.2009, Δ.Ο.Υ. Ε 
Αθήνας). 
4. Κατά το άρθρο 4δ παράγρ. 7 του ν.703/77, ως ισχύει οι αποφάσεις της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού που εκδίδονται βάσει των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου 
συγκεντρώσεων, καλύπτουν και τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα με την 
πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι για αυτή. Μία συμφωνία να μην 
επέλθουν αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας-στόχου μέχρι την 
ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θεωρείται ως άμεσα συνδεόμενη με τη συγκέντρωση και 
απαραίτητη για την πραγματοποίηση της προσφοράς εξαγοράς. Εν προκειμένω, στο 
γνωστοποιηθέν σχέδιο συγκέντρωσης (άρθρο 3Α), περιλαμβάνεται δέσμευση του πωλητή ότι 
η Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία εκπλήρωσης της συγκέντρωσης (Κατά τον όρο 4.1 της υπό 
κρίσιν συγκέντρωσης, ως ‘ημερομηνία εκπλήρωσης’ ορίζεται η εργάσιμη ημέρα, κατά την 
οποία οι Μετοχές θα προσφερθούν και μεταβιβαστούν κατά το νόμο στην Αγοράστρια, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 10 του παρόντος) θα εξακολουθήσει να 
δραστηριοποιείται κατά τους κανόνες της χρηστής διοικήσεως και κατά τρόπο συνεπή με τη 
πρακτική που ακολουθήθηκε κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος και κατά τη συνήθη 
επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.   
5. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των 
σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, της 
γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών 
και την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου 
στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω 
εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές 
εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, τα μερίδια των μερών στην αγορά που δε 
φαίνεται να οδηγούν στη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αυτών, το συμφέρον 
των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά 
εκτίθενται και αναλύονται ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ άγεται στην 
κρίση ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να 
περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.  
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού-Τμήμα Α΄, επιτρέπει την κατ΄ άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως 
ισχύει, γνωστοποιηθείσα την 29.05.2009 συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την 
εταιρεία με την επωνυμία «ISQuare- Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών», που είναι 100% θυγατρική εταιρεία της «INFO-QUEST Ανώνυμη 
Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών», διά της από 15.05.2009 μη δεσμευτικής πρότασης εξαγοράς μετοχών που 
αντιπροσωπεύουν το 79,56% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία 
«RAINBOW Ανώνυμη Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγμένης Τεχνολογίας»  
δεδομένου ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 
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δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές 
στις οποίες αφορά.   
Η απόφαση εκδόθηκε την 23η Ιουλίου 2009. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 
6 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 
Β΄1890/29.12.2006). 

 
   Ο Προεδρεύων  του Α΄ Τμήματος 
 
 

Ο Συντάκτης της Απόφασης                       Αριστομένης Κομισόπουλος 
 
     Ιωάννης Σαμέλης  

Η Γραμματέας 
 
                                                    Παρασκευή Α. Ζαχαριά 
 
 
 
 
 


