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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ.  565/VII/2013∗∗∗∗ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ TMHMA 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων 
της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3η Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00, µε την εξής σύνθεση: 

Προεδρεύων:  ∆ηµήτριος Λουκάς.  

Μέλη:      Βικτωρία Μερτικοπούλου (Εισηγήτρια), 

             ∆ηµήτριος ∆ανηλάτος και         

             Χρυσοβαλάντου – Βασιλική Μήλλιου, λόγω κωλύµατος του τακτικού  
             µέλους Ιωάννη Αυγερινού.                                                                                                                                                                                                                 

Γραµµατέας:  Ευαγγελία Ρουµπή. 

Θέµα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης 
σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.04.2011) σε σχέση 
µε την απόκτηση από την εταιρία Rhône Capital L.L.C. και ορισµένα µέλη της 
οικογένειας Κυριακόπουλου, µέσω της εταιρίας συµµετοχών περιορισµένης ευθύνης 
Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., κοινού ελέγχου επί της εταιρείας S&B 
Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 

Στη αρχή της συζήτησης, ο Προεδρεύων και Αντιπρόεδρος της Ε.Α. έδωσε το λόγο 
στην αρµόδια Εισηγήτρια, Βικτωρία Μερτικοπούλου, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 2836/2.4.2013 Έκθεσή της και πρότεινε – για τους λόγους 
που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή – την έγκριση της από 25.2.2013 (αριθ. πρωτ. 
1798) γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που προκύπτει από την απόκτηση κοινού 
ελέγχου επί της εταιρίας S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. από την εταιρία Rhône 
Capital L.L.C. και ορισµένα µέλη της οικογένειας Κυριακόπουλου, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011. Και τούτο, δεδοµένου ότι η εν λόγω 
συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις 
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές στις οποίες αφορά. 

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εισήγησης, η Επιτροπή προχώρησε σε 
διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης µε τη συµµετοχή της Εισηγήτριας Βικτωρίας 
Μερτικοπούλου, η οποία δεν έλαβε µέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη 
της τα στοιχεία του φακέλου της κρινόµενης υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο, 

                                                 
* Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού 
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013), 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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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 

I. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 

1. Με το υπ. αριθ. πρωτ. 1798/25.2.2013 έγγραφο, η εταιρία Rhône Capital L.L.C. 
(εφεξής «Rhône Capital») και ορισµένα µέλη της οικογένειας Κυριακόπουλου 
(εφεξής «Οικογένεια Κυριακόπουλου») γνωστοποίησαν στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύουν, την 
πρόθεση απόκτησης κοινού ελέγχου, µέσω της εταιρίας συµµετοχών περιορισµένης 
ευθύνης Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l. (εφεξής «Delphi»), επί της εταιρίας 
S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά, Μεταλλευτική, Λατοµική, Βιοµηχανική, Εµπορική, 
Τουριστική, Ναυτιλιακή, Τεχνική Α.Ε. (εφεξής «S&B»), µητρικής εταιρίας του 
οµίλου εταιριών της S&B (εφεξής «όµιλος S&B») µε έδρα την Κηφισιά Αττικής στην 
Ελλάδα.   

2. ∆υνάµει της από 30.1.2013 Συµφωνίας Πλαισίου, η Delphi πρόκειται να υποβάλει 
υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για όλες τις µετοχές της S&B εκτός από τις µετοχές 
της Οικογένειας Κυριακόπουλου, και να απευθυνθεί στους µετόχους µειοψηφίας της 
S&B για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών τους. Μετά την ολοκλήρωση της 
∆ηµόσιας Πρότασης, τα Μέλη της Οικογένειας και ορισµένες ελεγχόµενες από αυτά 
εταιρίες θα εισφέρουν τις Μετοχές της Οικογένειας (οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 
61,26% του µετοχικού κεφαλαίου του Στόχου) στην Delphi, η οποία ανήκει έµµεσα 
εξ ολοκλήρου σε εταιρίες επενδυτικών κεφαλαίων που ελέγχονται από τη Rhône 
Capital, µε αντάλλαγµα την απόκτηση αντίστοιχου ποσοστού συµµετοχής στην 
Delphi. Ως εκ τούτου, η εταιρία Delphi, και µέσω αυτής η S&B, θα ελέγχονται από 
κοινού από την Οικογένεια Κυριακόπουλου (κατά 61,26%) και από την Rhône 
Capital (κατά 38,74%), τόσο σε επίπεδο καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου όσο 
και σε επίπεδο των δικαιωµάτων ψήφου.   

3. Η ως άνω συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε προσηκόντως και εµπροθέσµως στην 
Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

II. ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Rhône Capital (1ο Γνωστοποιούν µέρος) 

4. Η εταιρία Rhône Capital, µε έδρα το Delaware των Η.Π.Α., αποτελεί εταιρία 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, µε κύριο αντικείµενο τη διαµόρφωση 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων (funds) στα οποία εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταµεία, µη 
κερδοσκοπικοί οργανισµοί, κρατικά επιχειρηµατικά κεφάλαια, ιδιώτες υψηλού 
εισοδήµατος και άλλοι επενδυτές επενδύουν ποσά, τα οποία επενδύονται περαιτέρω 
στην απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου εταιρικών συµµετοχών. 

5. Οι έµµεσα ελεγχόµενες εταιρίες της Rhône Capital που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα είναι [...] (β) η εταιρία Orion Engineered Carbon GmbH µε έδρα τη 
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Γερµανία, παραγωγός µαύρου άνθρακα1, [...]. Από τις τέσσερις προαναφερθείσες 
εταιρίες, µόνο η εταιρία [...] έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες 
εταιρίες πραγµατοποιούν στην Ελλάδα µόνο πωλήσεις.  

6. Κατά τη δήλωση των µερών, οι ανωτέρω εταιρίες δεν δραστηριοποιούνται σε καµία 
από τις αγορές προϊόντων ή σε σχετικές αγορές προϊόντων, στις οποίες 
δραστηριοποιείται και η S&B στην Ελλάδα, εκτός από την αγορά µαύρου άνθρακα, 
όπου δραστηριοποιείται η εταιρία Orion. Ωστόσο, κατά τις γνωστοποιούσες, και στην 
περίπτωση αυτή, δεν προκύπτει επηρεαζόµενη αγορά για τους σκοπούς ουσιαστικής 
αξιολόγησης της γνωστοποιηθείσας πράξης.  

Οικογένεια Κυριακόπουλου  (2ο Γνωστοποιούν µέρος) 

7. Η Οικογένεια Κυριακόπουλου, η οποία απαρτίζεται για στους σκοπούς της 
γνωστοποίησης από τα µέλη [...], όπως και οι εταιρίες που ελέγχονται από τους 
ανωτέρω, κατέχουν ποσοστά συµµετοχής που της προσδίδουν έλεγχο σε διάφορες 
εταιρίες µε αντικείµενο δραστηριοτήτων µεταξύ άλλων τις αγορές ορυκτών, πώλησης 
οχηµάτων και ανταλλακτικών τους, ναυτιλίας και εκµετάλλευσης ακινήτων. Στις 
σχετικές αγορές ορυκτών και παράγωγων προϊόντων που αφορούν στη 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η Οικογένεια Κυριακόπουλου δραστηριοποιείται 
µόνο µέσω της εταιρίας S&B.  

S&B (Κοινή επιχείρηση) 

8. Η εταιρία S&B, µητρική εταιρία του οµίλου S&B, είναι εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1994 και δραστηριοποιείται, ιδίως, στις αγορές της 
εξόρυξης, επεξεργασίας, διάθεσης και εµπορίας βιοµηχανικών ορυκτών και 
µεταλλευµάτων, της παραγωγής, διάθεσης και εµπορίας συλλιπασµάτων και, 
δευτερευόντως, της διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων. Η S&B λειτουργεί ορυχεία 
µπεντονίτη και περλίτη στο νησί της Μήλου, εγκαταστάσεις επέκτασης περλίτη στη 
Ριτσώνα της Βοιωτίας, ορυχεία βωξίτη στην περιοχή του Παρνασσού – Γκιώνας και 
στον Ελικώνα, εγκαταστάσεις επέκτασης βωξίτη στην Ιτέα της Φωκίδας, καθώς 
επίσης ορυχεία ζεόλιθου στον Πεντάλοφο του Έβρου. 

Η εταιρία ειδικού σκοπού Delphi  

9. Η εταιρία συµµετοχών περιορισµένης ευθύνης Delphi συστήθηκε την 12η 
∆εκεµβρίου 2012 ως όχηµα ειδικού σκοπού, για την απόκτηση του κοινού ελέγχου 
της S&B από την Rhône Capital και την Οικογένεια Κυριακόπουλου. Επί του 
παρόντος, ανήκει έµµεσα εξ ολοκλήρου σε εταιρίες επενδυτικών κεφαλαίων, που 
ελέγχονται µε τη σειρά τους από την Rhône Capital. 

 

                                                 
1 Η εταιρία χηµικών Orion Engineered Carbon GmbH, µε έδρα τη Φρανκφούρτη της Γερµανίας, και 
κύρια παραγωγική δραστηριότητα την παραγωγή µαύρου άνθρακα, ελέγχεται από κοινού από τη 
Rhône Capital και την Triton Partners (εταιρία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων). 
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III. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

10. Η γνωστοποιηθείσα πράξη (βλ. ανωτέρω) συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά 
την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3959/2011, δεδοµένου ότι οδηγεί σε µόνιµη µεταβολή 
του ελέγχου επί της εταιρίας S&B, και ειδικότερα στη µεταβολή από αποκλειστικό 
έλεγχο της Οικογένειας Κυριακόπουλου σε κοινό έλεγχο της Οικογένειας 
Κυριακόπουλου και της Rhône Capital (µέσω της εταιρίας ειδικού σκοπού Delphi). 
Εν προκειµένω, ο κοινός αυτός έλεγχος προκύπτει – µεταξύ άλλων – και από τα 
προβλεπόµενα [...].   

11. Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση στην 
Επιτροπή Ανταγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, 
δεδοµένου ότι: 

• Ο αθροιστικός παγκόσµιος κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών στη 
συγκέντρωση εταιριών2 για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των [...] ευρώ, ήτοι 
[...] ευρώ για τον όµιλο της Rhône Capital και [...] για την Οικογένεια 
Κυριακοπούλου, και 

• Σε εθνικό επίπεδο, οι κύκλοι εργασιών ανήλθαν για τη  Rhône Capital στο 
ποσό των [...] και για την οικογένεια Κυριακοπούλου στο ποσό [...], 

και, εποµένως, η υπό κρίση συγκέντρωση έχει εθνική, και όχι ενωσιακή, διάσταση 
(λαµβανοµένου επίσης υπόψη ότι ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών των 
συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει τα 2,5 
δισεκατοµµυρίων ευρώ)3.   

12. Η υπό κρίση συγκέντρωση έχει, επίσης, εξετασθεί και εγκριθεί από την Γερµανική 
Αρχή Ανταγωνισµού µε την από 28.2.2013 απόφασή της (αρ. υπόθεσης Β1-26/13).  

 

IV. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

13. Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση αφορά στις ακόλουθες διακριτές σχετικές αγορές4: 

                                                 
2 Σηµειωτέον ότι δεν θεωρείται συµµετέχουσα επιχείρηση η κοινή επιχείρηση, η οποία βρισκόταν 
προηγουµένως υπό τον αποκλειστικό έλεγχο µίας εκ των επιχειρήσεων που µετά τη συγκέντρωση θα 
ασκήσει από κοινού έλεγχο. Ο κύκλος εργασιών της κοινής επιχείρησης συµπεριλαµβάνεται στον 
κύκλο εργασιών της αρχικής µητρικής: βλ. Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα 
δικαιοδοσίας βάσει του κανονισµού (ΕΚ)  αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ 
επιχειρήσεων (2008/C 95/01) παρ. 133-147. 
3 Βλ. άρθρο 1, παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2004 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων. 
4 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 τους, των τιµών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική 
γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή 
παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες 
ανταγωνισµού και η οποία µπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω 
των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισµού που επικρατούν σε αυτές. Εν προκειµένω, ο 
ακριβής ορισµός των σχετικών αυτών αγορών µπορεί να παραµείνει ανοικτός, δεδοµένου ότι η Rhône 
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• Αγορές των ορυκτών εξόρυξης, επεξεργασίας, διάθεσης και εµπορίας ορυκτών 
για βιοµηχανικές εφαρµογές, και ειδικότερα του µπεντονίτη, του περλίτη, του 
βωξίτη και του ζεόλιθου, εντός του Ε.Ο.Χ.5 – αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά η S&B και για τις οποίες δεν υπάρχουν 
οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις µε καµία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 
και, εποµένως, ούτε και επηρεαζόµενες αγορές για τους σκοπούς της 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης

6. Ως εκ τούτου, η γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε 
τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επιµέρους αυτές αγορές. 

• Αγορά διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων ή παροχής κτηµατοµεσιτικών 
υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια

7 – η οποία ωστόσο δεν συνιστά 
επηρεαζόµενη αγορά για τους σκοπούς της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. Ως 
εκ τούτου, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες 
ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις 
επιµέρους αυτές αγορές. 

• Ναυτιλιακή αγορά µεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου από και προς σηµεία της 
Μεσογείου ή σε σχέση µε συγκεκριµένα εµπορικά δροµολόγια8 – αγορά στην 
οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά η Οικογένεια Κυριακόπουλου και για την 
οποία δεν υπάρχουν οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις µε καµία από τις 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν 
προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις 
λειτουργίας του ανταγωνισµού στην επιµέρους αυτή αγορά. 

• Ναυτιλιακή αγορά µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων από και προς σηµεία της 
Μεσογείου ή σε σχέση µε συγκεκριµένα εµπορικά δροµολόγια – αγορά στην 
οποία δραστηριοποιείται µόνον η κοινά ελεγχόµενη εταιρία [...] της Rhône 
Capital και για την οποία, επίσης, δεν υπάρχουν οριζόντιες ή κάθετες 

                                                                                                                                            
Capital δεν δραστηριοποιείται, άµεσα ή έµµεσα µέσω του χαρτοφυλακίου των εταιριών της, στους 
ίδιους εµπορικούς τοµείς, όπου δραστηριοποιείται η S&B. 
5 Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις Ε.Ε. COMP/M.5453-OEP/CCH, COMP/M.5243-CVC / RAG / EVONIK, 
παρ. 56, και COMP/M.4562 - S&B / HALLIBURTON / CEBO JV. 
6 Ως «επηρεαζόµενη αγορά» νοείται: (α) κάθε σχετική αγορά 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). 
7 Βλ. ενδεικτικά Απόφαση Ε.Ε. COMP/M.2825, καθώς και Αποφάσεις Ε.Α. 534/VΙ/2012, 488/VI/2010 
και 355/2007. 
8 
Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις Ε.Ε. IV/M.831 – P&O/Nedlloyd, IV/35.134 - Trans-Atlantic Conference 

Agreement και IV/M.1474 -MAERSK /SAFMARINE. 
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επικαλύψεις µε καµία από τις συµµετέχουσες9. Ως εκ τούτου, η γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε 
τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στην επιµέρους αυτή αγορά. 

• Αγορές παροχής πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, παραγωγής 
ελαστοµερών προϊόντων σφράγισης και παραγωγής οικιακών συστηµάτων 
καθαρισµού στην ελληνική επικράτεια – αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται 
αποκλειστικά η Rhône Capital στην Ελλάδα και για τις οποίες δεν υπάρχουν 
οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις µε καµία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις. 
Ως εκ τούτου, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές 
αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του 
ανταγωνισµού στις επιµέρους αυτές αγορές. 

• Αγορές οχηµάτων και ανταλλακτικών στην ελληνική επικράτεια, στις οποίες 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά η Οικογένεια Κυριακόπουλου και για τις οποίες 
δεν υπάρχουν οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις µε καµία από τις συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν προκαλεί 
σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του 
ανταγωνισµού στις επιµέρους αυτές αγορές. 

• Αγορά του µαύρου άνθρακα, και ειδικότερα της µαύρης χρωστικής10 – αγορά 
προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας σε σχέση µε την αγορά των 
συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης (ΣΣΧ)11 εντός του Ε.Ο.Χ12, ως προς την 
οποία προκύπτει κάθετη σχέση µεταξύ της εταιρίας S&B και της Orion 
Engineered Carbon GmbH που ελέγχεται από τη Rhône Capital. Ειδικότερα, η 
Orion παράγει µαύρο άνθρακα (αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας), ο 
οποίος µε τη µορφή µαύρης χρωστικής χρησιµοποιείται, µεταξύ άλλων, και ως 
πρώτη ύλη στην παραγωγή των συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης Stollberg της 

                                                 
9 [...]. 
10 Ο µαύρος άνθρακας είναι καθαρός άµορφος άνθρακας µε τη µορφή κολλοειδών σωµατιδίων, που 
χρησιµοποιείται πρωτίστως ως (α) συµπλήρωµα/ενισχυτικό ή/και προσθετικό απόδοσης για ελαστικά 
και άλλα µηχανικά προϊόντα από καουτσούκ, όπως προϊόντα µαύρου άνθρακα γνωστά ως «µαύρο 
καουτσούκ» (rubber blacks), και (β) ως χρωστική ή/και λειτουργικό προσθετικό σε πλαστικά, µελάνια 
εκτύπωσης, επενδύσεις και άλλες ειδικές χρήσεις (τέτοια προϊόντα µαύρου άνθρακα είναι γνωστά ως 
«µαύρη χρωστική» (pigment blacks). Όλοι οι διεθνείς παραγωγοί κατασκευάζουν µαύρο άνθρακα και 
για τους δύο αυτούς τύπους εφαρµογών.  
11 Τα συλλιπάσµατα συνεχούς χύτευσης (εφεξής ΣΣΧ) είναι µίγµατα µε βάση ορυκτά που 
χρησιµοποιούνται για την επάλειψη των καλουπιών συνεχούς χύτευσης χάλυβα που αποτελεί την πιο 
αποδοτική διεργασία στη χαλυβουργία για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων χάλυβα σε 
σχεδόν τελική µορφή, όπως πλάκες και µπιγιέτες. Τα ΣΣΧ παράγονται µε την ανάµειξη ορυκτών 
πρώτων υλών και παραγώγων τους, όπως ο βολλαστονίτης, το οξείδιο του νατρίου, ο φθορίτης, ο 
άνθρακας, η αλουµίνα και το οξείδιο του µαγνησίου. Η µαύρη χρωστική είναι ένα µικρότερης 
σηµασίας συστατικό για την παραγωγή των ΣΣΧ, καθώς αντιστοιχεί µόλις σε 1% έως 4% του κόστους 
της συνολικής παραγωγής τους. 
12 Ειδικότερα ως προς την οριοθέτηση της αγοράς µαύρου άνθρακα και µαύρης χρωστικής, βλ. 
ενδεικτικά Αποφάσεις Ε.Ε. IV/M.472 - Vesuvius / Wülfrath, COMP/M.5243 – CVC/RAG/Evonik, 
COMP/M.5453 – OEP/CCH, COMP/M.6264 -RHÔNE CAPITAL /TRITON / EVONIK-CARBON 
BLACK BUSINESS, καθώς και COMP/M.6191– Birla/Columbian Chemicals. 
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S&B (αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας). Ωστόσο, και στην περίπτωση 
αυτή, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως 
προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού. Και 
τούτο, για τους ακόλουθους ιδίως λόγους: 

14. Σε επίπεδο αγοράς προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας (upstream market), η εταιρία 
Orion κατέχει µερίδιο στην αγορά του µαύρου άνθρακα [<10%] στην Ελλάδα, 
[<20%] στον Ε.Ο.Χ. και [<10%] διεθνώς [...], κατέχει δε την [...] θέση µετά την [...] 
ενώ έπονται και άλλοι [...] µε µερίδιο πάνω από [...]. Υπό τη στενότερη δυνατή 
οριοθέτηση της σχετικής αγοράς στο επίπεδο αυτό, δηλαδή στην αγορά µαύρης 
χρωστικής στον Ε.Ο.Χ. ή στην Ελλάδα, το µερίδιο της Orion εκτιµάται σε [<40%] ή 
[<10%] αντιστοίχως. Σε επίπεδο αγοράς επόµενης οικονοµικής βαθµίδας 
(downstream market), το µερίδιο της S&B στην ευρύτερη αγορά συλλιπασµάτων 
στον E.O.X. είναι µικρότερο από [<20%] ενώ το αντίστοιχο µερίδιο αγοράς στην 
Ελλάδα είναι 0% (µηδενικό). Συνεπώς, η S&B δεν δραστηριοποιείται ούτε στην 
αγορά µαύρου άνθρακα, ούτε στην πώληση συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης (µε ή 
χωρίς τον µαύρο άνθρακα ως συστατικό) στην Ελλάδα. Η S&B προµηθεύεται 
λιγότερο [...] αλλά µόνο [...]13.  

15. Με βάση τα στοιχεία του φακέλου, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν είναι σε 
θέση να επιφέρει αποκλεισµό επιχειρήσεων επόµενης οικονοµικής βαθµίδας από την 
προµήθεια µαύρου άνθρακα (input foreclosure). Και τούτο, διότι στην αγορά µαύρου 
άνθρακα στον Ε.Ο.Χ. δραστηριοποιούνται πολλοί άλλοι ανταγωνιστές µε σηµαντικά 
µερίδια αγοράς, ενώ και οι ποσότητες µαύρου άνθρακα ή/και µαύρης χρωστικής που 
χρησιµοποιεί η S&B είναι ελάχιστες, ακόµη και σε σχέση µε τις πωλήσεις της ίδιας 
της Orion. Συναφώς, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν είναι σε θέση να επιφέρει 
αποκλεισµό επιχειρήσεων προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας από πρόσβαση σε 
πελάτες (customer foreclosure), δεδοµένης και της πληθώρας εναλλακτικών 
βιοµηχανικών εφαρµογών του µαύρου άνθρακα/µαύρης χρωστικής, και σε κάθε 
περίπτωση της ασήµαντης απώλειας πωλήσεων (δηλ. των πωλήσεων προς την S&B) 
που δύναται να προκληθεί στους ανταγωνιστές της Orion ως ενδεχόµενο αποτέλεσµα 
της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. Σηµειώνεται επίσης ότι η Rhône Capital 
σκοπεί στην απόκτηση έµµεσου κοινού ελέγχου επί της S&B υπό την έννοια µιας 
χρηµατοοικονοµικής επένδυσης. 

16. Περαιτέρω, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τη διάρθρωση των σχετικών αγορών, τον 
πραγµατικό και δυνητικό ανταγωνισµό, τη θέση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 
στην αγορά και τις εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής προµηθευτών και πελατών14, 
εκτιµάται ότι τα µέρη δεν θα έχουν το κίνητρο, ούτε και την ουσιαστική δυνατότητα 

                                                 
13 Η αξία αγορών µαύρου άνθρακα τύπου Orion [...]. 
14 Βλ. και Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζοντίων συγκεντρώσεων σύµφωνα 
µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 
265/07).  
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να συντονίσουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Orion και της S&B15 και ότι 
η προκείµενη συγκέντρωση δεν έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον 
ανταγωνισµό.  

17. Εν κατακλείδι, και ελλείψει οριζόντιας επικάλυψης στις δραστηριότητες των 
συµµετεχουσών επιχειρήσεων, εκτιµάται ότι η πρόσβαση πραγµατικών ή δυνητικών 
ανταγωνιστών σε προµήθειες (εισροές) ή αγορές (πελατειακή βάση) δεν περιορίζεται 
σηµαντικά ως αποτέλεσµα της υπό κρίση συγκέντρωσης, ούτε και µειώνονται η 
ικανότητα ή/και τα κίνητρα των εν λόγω επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
επίπεδα προηγούµενης και επόµενης οικονοµικής βαθµίδας να ανταγωνισθούν η µία 
την άλλη. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε Τµήµα, το οποίο συγκροτήθηκε µε την από 14.03.2013 
κλήρωση, οµόφωνα εγκρίνει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 3  
ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που 
προκύπτει από την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας S&B Βιοµηχανικά 
Ορυκτά Α.Ε. από την εταιρία Rhône Capital L.L.C. και ορισµένα µέλη της 
Οικογένειας Κυριακόπουλου, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει 
στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί 
σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του 
ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές στις οποίες αφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 [...].  
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Η απόφαση εκδόθηκε την 3η Απριλίου 2013. 

Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 
27 παρ. 1 του ν. 3959/2011. 

 

 Ο Προεδρεύων 
        Αντιπρόεδρος της ΕΑ   

  

          ∆ηµήτριος Λουκάς 

               Οι Συντάκτες της Απόφασης                                             

        

∆ηµήτριος Λουκάς       Βικτωρία Μερτικοπούλου             

 

     

        Η Γραµµατέας 

 

                           Ευαγγελία Ρουµπή 

 


