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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ.  634/2016

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΤΜΗΜΑ 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1
ου

 ορόφου του κτηρίου των γραφείων 

της, επί της οδού Κότσικα 1
Α
, Αθήνα, την 5

η
 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

09:15, με την εξής σύνθεση: 

Προεδρεύων: Δημήτριος Λουκάς 

Μέλη:             Νικόλαος Ζευγώλης, 

                           Παναγιώτης Φώτης – (Εισηγητής) και 

                           Ιωάννης Αυγερινός. 

Γραμματέας:   Ευγενία Ντόρντα 

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης 

κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία 

«RAVAGO DISTRIBUTION S.A.» σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της 

εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω εξαγοράς του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

 

Πριν την έναρξη της συζητήσεως, ο Προεδρεύων της Επιτροπής όρισε Γραμματέα της 

συνεδριάσεως την υπάλληλο, Ευγενία Ντόρντα, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ρουμπή. 

 

Στην αρχή της συζήτησης, ο Προεδρεύων έδωσε το λόγο στον Εισηγητή της υπόθεσης, 

Παναγιώτη Φώτη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.8435/29.11.2016 

γραπτή Εισήγηση επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που 

αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση, να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση. 

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εισήγησης, το Τμήμα της Επιτροπής, προχώρησε σε 

διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή του Εισηγητή της υπόθεσης, 

Παναγιώτη Φώτη, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη την 

                                                 

 Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε δυο (2) επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά: (1) Προς Δημοσίευση στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (2) Έκδοση για την εταιρία RAVAGO S.A. Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν 

αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε 

γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 

Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

(ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά 

ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]). 
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έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης, τις 

απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο,   

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : 

 

1. Στις 24.10.2016 η εταιρία RAVAGO S.A. κατέθεσε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής 

και ΕΑ) το υπ’ αριθ. πρωτ. 7420 έντυπο γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, αναφορικά με την εξαγορά του 100% των μετοχών 

της εταιρίας με επωνυμία «ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. (εφεξής και ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ ή 

εξαγοραζόμενη) από την κατά 100% θυγατρική της, RAVAGO DISTRIBUTION S.Α. (εφεξής 

και RAVAGO DISTR ή εξαγοράζουσα). 

2. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, δυνάμει της από 26.9.2016 Σύμβασης Αγοράς Μετοχών 

(εφεξής και Σύμβαση), ο αριθμός των μετοχών της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ κατά την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης ανέρχεται σε […], εκ των οποίων οι […] είναι κυριότητας των: 

Χρήστου Αντωνάτου κατά […]% ([…] από τις […]), Άγγελου Αντωνάτου κατά […]% ([…] από 

τις […]) και Νικόλαου Αντωνάτου κατά […]% ([…] από τις […]) (από κοινού, «οι Πωλητές») 

και οι υπόλοιπες […] μετοχές, δηλαδή κατά προσέγγιση το […]% του μετοχικού κεφαλαίου της 

ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ κατά τον χρόνο υπογραφής της Σύμβασης, άνηκαν σε τρίτα μέρη1, και όχι 

στους Πωλητές.  

3. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση ότι οι 

Πωλητές θα προκαλέσουν την εξαγορά από την ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ των προαναφερόμενων […] 

δικών της μετοχών (ρήτρα 6.1 (v) της Σύμβασης) και στη συνέχεια την ακύρωσή τους2. Με τον 

τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ 

κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής θα αποτελείται από τις […] μετοχές, 

κυριότητας των Πωλητών. Επομένως, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η 

ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ θα καταστεί εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά θυγατρική εταιρία της RAVAGO 

DISTR και κατ’ επέκταση της RAVAGO S.A, με την οποία θα ενοποιείται πλήρως στις 

οικονομικές καταστάσεις3. 

                                                 
1
 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7767/7.11.2016 απαντητική επιστολή της γνωστοποιούσας, κατά την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης τα τρίτα μέρη αφορούσαν στους: […]. 
2
 Ήδη στις 7.11.2016 είχαν εξαγοραστεί από την ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ οι μετοχές των […] (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 

7767/7.11.2016 επιστολή της γνωστοποιούσας), ενώ οι […] μετοχές […] εξαγοράστηκαν την ακριβώς επόμενη 

ημέρα, στις 8.11.2016 (βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. 7953/14.11.2016 έγγραφο της γνωστοποιούσας). Σύμφωνα με το υπ’ 

αριθ. πρωτ. 8405/29.11.2016 έγγραφο της RAVAGO S.A, η ακύρωση αυτών των μετοχών της 

ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ, τις οποίες η ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ έχει εξαγοράσει από τα ανωτέρω τρίτα μέρη, έχει εγκριθεί με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας και έχει επίσης καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η σχετική 

τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας (βλ. επισυναπτόμενη ανακοίνωση της 24.11.2016). 
3
 H Σύμβαση προβλέπει ότι από την υπό κρίση συναλλαγή εξαιρούνται: α) η μεταβίβαση από την 

ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ των μετοχών της κατά […]% θυγατρικής της ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Ε. στον Άγγελο Αντωνάτο 

(εκχώρηση συμμετοχής επί της θυγατρικής), έναντι τιμήματος […] € και β) η μεταβίβαση της κυριότητας δύο 
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4. Τα ονόματα των μετόχων, ο αριθμός μετοχών του καθενός, καθώς και το αντίστοιχο 

ονομαστικό κεφάλαιο που τους αναλογεί, πριν και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

 
Πίνακας 1: Μέτοχοι της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. 

Όνομα/επωνυμία 

Μετόχων 

Πριν την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής 

Κατά την 8.11.2016 

Αριθ. 

Μετοχών 

Ονομ. Κεφάλαιο Αριθ. 

Μετοχών 

Ονομ. Κεφάλαιο 

Άγγελος Αντωνάτος […] […]% […] […]% 

Χρήστος Αντωνάτος […] […]% […] […]% 

Νικόλαος Αντωνάτος […] […]% […] […]% 

Τρίτοι […] […]% 0 0,00% 

ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ 0 0% […] […]% 

Σύνολο  […] 100,0% […] 100,0% 

Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη γνωστοποιούσα 

5. H ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί και υπό την αίρεση (ρήτρα 6 της Σύμβασης) ότι, μετά 

την υπογραφή της Σύμβασης, η συναλλαγή θα εγκριθεί από την ελληνική Επιτροπή 

Ανταγωνισμού δυνάμει της παρούσας γνωστοποίησης και τηρουμένης της υποχρέωσης 

αναστολής πραγματοποίησης της συναλλαγής μέχρι την έγκρισή της από την ΕΑ.  

6. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η πραγματοποίηση της υπό κρίση 

συγκέντρωσης αναμένεται να οδηγήσει σε «…συνέργειες ευεργετικές για την ελληνική 

βιομηχανία…», οι οποίες υλοποιούνται α) με την επέκταση της πελατειακής βάσης του ομίλου 

RAVAGO στην Ελλάδα και β) την πρόσβαση των πελατών της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ σε ευρεία 

γκάμα προϊόντων που εμπορεύεται ο όμιλος RAVAGO σε παγκόσμιο επίπεδο, βάσει των 

προδιαγραφών αποθήκευσης, προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες.  

7. Η εξαγοράζουσα εταιρία RAVAGO DISTR, αλλά και η μητρική της RAVAGO S.A., έχουν 

έδρα στο Λουξεμβούργο και δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων και στον τομέα της 

διανομής/εμπορίας πλαστικών προϊόντων. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, μέσω των 

θυγατρικών του και σε άλλους κλάδους που δεν σχετίζονται με τον κλάδο των χημικών και 

πλαστικών προϊόντων όπως: α) ο κατασκευαστικός και κτηματομεσιτικός κλάδος, β) ο κλάδος 

εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας, γ) ο κλάδος της 

παραγωγής σύνθετων πλακακίων θερμομόνωσης από XPS και τσιμέντο και δ) ο κλάδος της 

διανομής και εμπορίας ολοκληρωμένων προϊόντων κατασκευών και θερμομόνωσης.  Απώτεροι 

ελέγχοντες μέτοχοι της RAVAGO S.A. είναι ο Theodoros Roussis και η Gunhilde Van Gorp 

κατά […] και […], οι οποίες συμμετέχουν κατά […] αντιστοίχως, στην RAVAGO S.A. 

8. H εξαγοραζόμενη «ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, έχει συσταθεί το 1979 και δραστηριοποιείται στον 

κλάδο εμπορίας πρώτων υλών για τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες πλαστικού και ελαστικού. 

Συγκεκριμένα η ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ εμπορεύεται: α) Πολυμερή ευρείας χρήσεως (όπως σκληρό 

                                                                                                                                                        
διαμερισμάτων […] και […] αντιστοίχως, […] από την ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ στο Χρήστο Αντωνάτο (εκχώρηση 

ακινήτων), έναντι τιμήματος […] αντιστοίχως. 
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πολυαιθυλένιο, μαλακό πολυαιθυλένιο, μεσομοριακό πολυαιθυλένιο, γραμμικό πολυαιθυλένιο, 

πολυπροπυλένιο, πολυστερίνη (όχι διαστελλόμενη), PVC και PET, β) Τεχνολογικά πλαστικά 

(όπως ABS, SAN, πολυαμίδιο, πολυκαρμπονάτο, πολυκαρμπονάτο / ABS, πολυβουτυλένιο, 

πολυακετάλη, PMMA), γ) Ελαστομερή (όπως TPE, TPV, TPU, Bioplastics) και δ) Πρόσθετα 

(όπως διογκωτικά, επιβραδυντές καύσης, σταθεροποιητές PVC, χημικά ελαστικών, στεατικά 

άλατα, κεριά). Μοναδική θυγατρική της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ είναι η εταιρία με επωνυμία 

«ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ –ΕΞΑΓΩΓΩΝ» 

και διακριτικό τίτλο ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1985 και έχει αντικείμενο 

εργασιών την αντιπροσώπευση εταιριών που παράγουν πλαστικές πρώτες ύλες4. Το ποσοστό 

συμμετοχής της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Ε. είναι […]%. 

9. Ο κύκλος εργασιών καθεμίας από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην υπό κρίση πράξη, 

κατά το τελευταίο οικονομικό έτος (χρήση 1.1.2015-31.12.2015), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 10 ν. 3959/2011, όπως ισχύει, είχε ως εξής: 

 
Πίνακας 2: Κύκλοι εργασιών 2015 (σε ευρώ) 

Εταιρίες Παγκόσμια Αγορά Κοινοτική Αγορά Ελληνική Αγορά 

RAVAGO S.A. (Όμιλος) […] […] […] 
ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. […] […] […] 
ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. […] […] […] 
ΣΥΝΟΛΟ 7.018.410.156 2.093.740.700 117.003.867,39 

  Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη γνωστοποιούσα   

10. Σημειώνεται ότι στις 8.7.2016 ο όμιλος RAVAGO είχε γνωστοποιήσει στην υπηρεσία 

δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και την εξαγορά της εταιρίας 

ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε με η υπ’ αριθ. 629/2016 απόφαση της ΕΑ. Για το 

λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στον ανωτέρω Πίνακα και οι κύκλοι εργασιών 

της εξαγορασθείσας ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.5. 

                                                 
4
 http://www.pentaplast.gr/el/news/36-antonatos.html 

5
 Η κρατούσα πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. αποφάσεις COMP/Μ.4601- KarstadtQuelle/MyTravel, 

σκ. 50, COMP/M.4601-Tui/First Choice, COMP/Μ.4854-TOMTOM/TELEATLAS, COMP/M.4942-

Nokia/Navteq, Μ.5403- Lufthansa/BMI, COMP/M.5440- Lufthansa/Austrian Airlines, COMP/Μ.6214-Seagate 

Technology/HDD Business of Samsung Electronics και COMP/Μ.6203-Western Digital Ireland/Viviti 

Technologies – βλ. ακόμη αποφάσεις ΠΕΚ Τ-2/93 AirFrance κατά Επιτροπής, Συλλ.1994 ΙΙ-327, σκ. 70-72, 

ΠΕΚ T-374/00, Verband der freien Rohrwerke κ.ά. κατά Επιτροπής, Συλλ.ΙΙ-2275, σκ. 170 και ΠΕΚ T-342/99 

Airtours κατά Επιτροπής, Συλλ. ΙΙ-2585, σκ. 82) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (βλ. πρόσφατες αποφάσεις 

ΕΑ επί συγκεντρώσεων στον τραπεζικό κλάδο όπως 553/VII/2012, 566/VIΙ/2013 και 574/VIΙ/2013) στις 

περιπτώσεις παράλληλων συγκεντρώσεων (ήτοι δύο ή περισσοτέρων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, που 

επηρεάζουν την ίδια αγορά και γνωστοποιούνται ταυτόχρονα ή σε σχετικά κοντινό χρονικό διάστημα, 

οδηγώντας σε μία «αλληλοκαλυπτόμενη» περίοδο αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού) υιοθετεί 

την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, βάσει της οποίας αξιολογείται η χρονικά προηγούμενη 

γνωστοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης στη βάση των δικών της πραγματικών και νομικών περιστατικών, χωρίς 

να ληφθεί υπόψη η επόμενη (χρονικά) γνωστοποιηθείσα πράξη, ενώ η δεύτερη (πράξη) αξιολογείται υπό το 

πρίσμα της δομικής αλλαγής της αγοράς που προκλήθηκε από την πρώτη. Εν προκειμένω, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 629/2016 απόφαση της ΕΑ η επίπτωση εκ της συγκεκριμένης πράξης στις κρατούσες ανταγωνιστικές 

συνθήκες του κλάδου διανομής/εμπορίας πλαστικών προϊόντων είναι ανεπαίσθητη [το αθροιστικό μερίδιό τους 

υπολειπόταν του 15%]. Αν και δεν έχει ακόμα παράγει αποτελέσματα η εν λόγω δραστηριότητα για τον ακριβή 

http://www.pentaplast.gr/el/news/36-antonatos.html
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11. Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 περίπτωση (β) του ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων 

πραγματοποιείται όταν επέρχεται μόνιμη μεταβολή ως προς τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που 

ασκούν έλεγχο επί της αποκτώμενης εταιρίας. Τούτο συντρέχει στην περίπτωση κατά την οποία 

ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας 

ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με 

σύμβαση ή με άλλο τρόπο. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ίδιου νόμου, ο έλεγχος απορρέει 

από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής 

επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 

πραγματικών ή νομικών συνθηκών. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως εκτέθηκε και ανωτέρω, η 

RAVAGO DISTR εξαγοράζοντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ θα 

αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Επομένως, η υπό 

κρίση εξαγορά οδηγεί σε απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από μέρους της RAVAGO DISTR 

επί της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ και, ως εκ τούτου, συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια 

του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτωση (β) του ν. 3959/2011. 

12. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, καθώς εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 3959/2011 και έχει εθνική διάσταση με βάση τους 

γνωστοποιηθέντες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 ν. 3959/2011 όπως ισχύει, 

κύκλους εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το έτος 2015 στην ελληνική και την 

παγκόσμια αγορά, οι οποίοι παρατίθενται συνοπτικά στον Πίνακα 2. Η υπό κρίση συγκέντρωση 

δεν φαίνεται να έχει κοινοτική διάσταση, καθώς οι παγκόσμιοι κύκλοι εργασιών των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια των άρθρων 1 παρ. 2 και 3 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004. Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται 

αρμοδίως ενώπιον της ΕΑ. 

13. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, το έντυπο 

γνωστοποίησης υπεβλήθη στην ΕΑ στις 24.10.2016 (αριθ. πρωτ. 7420), ήτοι εντός 30 ημερών 

από την υπογραφή στις 26.9.2016 της ανωτέρω αναφερόμενης Σύμβασης. Με την ως άνω 

γνωστοποίηση συνυποβλήθηκε το προβλεπόμενο - με ποινή απαραδέκτου - στο άρθρο 45 παρ. 1 

του ν. 3959/2011 παράβολο. Ως εκ τούτου, η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται εμπρόθεσμη και 

παραδεκτή.  Η RAVAGO S.A. με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7767/7.11.2016 επιστολή της προσκόμισε 

τα στοιχεία που της ζητήθηκαν προς συμπλήρωση του φακέλου, οπότε και η γνωστοποίηση 

κατέστη πλήρης και προσήκουσα στις 7.11.2016. Ως εκ τούτου η προθεσμία έκδοσης απόφασης 

της ΕΑ επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 

3959/2011, παρέρχεται την 7.12.2016. 

14. Στην υπό κρίση συγκέντρωση οι δραστηριότητες των συμμετεχόντων μερών στην Ελλάδα 

επικαλύπτονται στην ευρύτερη αγορά διανομής/εμπορίας πλαστικών προϊόντων και για το λόγο 

αυτό δεν θα γίνει περαιτέρω ανάλυση στις λοιπές αγορές όπου δραστηριοποιείται μόνο ο όμιλος 

RAVAGO. 

                                                                                                                                                        
προσδιορισμό του μεριδίου της εξαγοραζόμενης σε αυτή την αγορά, επί του παρόντος εκτιμάται / αξιολογείται 

το αθροιστικό μερίδιο των μερών. 
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15. Στην υπ’ αριθ. 629/2016 απόφαση της ΕΑ, με την οποία όπως προαναφέρθηκε εγκρίθηκε η 

εξαγορά της εταιρίας ΔΕΛΤΑ XHMIKH A.E. από την RAVAGO DISTR, η ΕΑ αποδέχτηκε ως 

ενιαία τη σχετική αγορά διανομής/εμπορίας (από τρίτους) πλαστικών προϊόντων, χωρίς να 

θεωρηθεί αναγκαία η περαιτέρω κατάτμηση της αγοράς σε επίπεδο χονδρικής/λιανικής ή/και σε 

κατηγορίες βασικών ή ειδικών πλαστικών. Ομοίως, για τους ίδιους λόγους, ούτε στην περίπτωση 

της παρούσας συγκέντρωσης κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση της σχετικής αγοράς 

διανομής/εμπορίας (από τρίτους) πλαστικών προϊόντων, καθώς η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν 

εγείρει σημαντικά θέματα σε επίπεδο ανταγωνισμού και δεν αναμένεται να περιοριστεί η 

λειτουργία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ανεξαρτήτως από τον ευρύτερο ή στενότερο 

ορισμό της αγοράς [λόγω κυρίως του σχετικά περιορισμένου μεριδίου αγοράς της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης (βλ. παρακάτω τα μερίδια αγοράς στον Πίνακα 4)]. 

16. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 629/2016 απόφαση της ΕΑ, αλλά και την άποψη της 

γνωστοποιούσας, η σχετική γεωγραφική έκταση της αγοράς διανομής/εμπορίας (από τρίτους) 

πλαστικών προϊόντων, για τις ανάγκες αξιολόγησης της παρούσας συναλλαγής, είναι 

τουλάχιστον εθνική, δηλαδή καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς τα πλαστικά 

προϊόντα των μερών διατίθενται σε όλη την Ελλάδα υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες 

ανταγωνισμού.  

17. Μεταξύ των πλαστικών προϊόντων που διανέμει η ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ και αυτών που διανέμει 

ο όμιλος RAVAGO στην Ελλάδα, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις ακόλουθες ομάδες προϊόντων: 

πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), πολυστυρένιο (PS), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), 

πλαστικές ύλες για βιομηχανική χρήση (engineering plastics), συνθετικά ελαστικά (synthetic 

rubbers), θερμοπλαστικά ελαστομερή (thermoplastic elastomers). 

18. Αναφορικά με τα μερίδια των μερών στη σχετική αγορά διανομής/εμπορίας πλαστικών 

προϊόντων, η γνωστοποιούσα σημειώνει ότι δεν υφίσταται διαθέσιμη επίσημη πηγή για την 

άντληση ποσοτικών στοιχείων ως προς το συνολικό μέγεθος της σχετικής αγοράς, γεγονός που 

επιβεβαιώθηκε από την έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης της εξαγοράς της ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. από την RAVAGO DISTR. Για τον 

υπολογισμό των μεριδίων αγοράς στην υπ’ αριθ. 629/2016 απόφαση, η ΕΑ, έπειτα από έρευνα 

σχετικά με το μέγεθος της ελληνικής αγοράς διανομής/εμπορίας για το 2015 (μέσω 

ερωτηματολογίων προς τις ανταγωνίστριες εταιρίες του κλάδου), αποδέχτηκε τελικά τα 

προσεγγιστικά προσκομισθέντα στοιχεία της γνωστοποιούσας. Τα στοιχεία της γνωστοποιούσας 

αποτελούν τη συντηρητικότερη εκτίμηση μεταξύ των λοιπών προσκομισθέντων στοιχείων από 

τους ανταγωνιστές της, καθώς για την εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς έχουν λάβει υπόψη 

τους μόνο την διανομή/εμπορία από τρίτα μέρη πλαστικών προϊόντων και δεν περιλαμβάνει το 

τμήμα της διανομής/εμπορίας που εμπορεύονται οι ίδιοι οι παραγωγοί των πλαστικών 

προϊόντων. Στην ίδια εκτίμηση στηρίχθηκαν τα μέρη και στην περίπτωση της παρούσας 

συγκέντρωσης, μεταξύ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ και RAVAGO DISTR, για τον προσδιορισμό του 
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μεγέθους και των μεριδίων αγοράς διανομής/εμπορίας πλαστικών προϊόντων προηγούμενων 

ετών 2011-20156, στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  
 

Πίνακας 3: Εκτιμήσεις για το συνολικό μέγεθος αγοράς 

Έτος  
Σύνολο αγοράς σε 

αξία 

Σύνολο αγοράς σε 

όγκο 

2015 395 εκατ. ευρώ 301.000 τόνοι 

2014 425 εκατ. ευρώ 330.000 τόνοι 

2013 390 εκατ. ευρώ 299.000 τόνοι 

2012 343 εκατ. ευρώ 263.000 τόνοι 

2011 352 εκατ. ευρώ 283.000 τόνοι 

Πηγή: Στοιχεία της γνωστοποιούσας 

19. Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις για το μέγεθος της συνολικής αγοράς σε αξία και σε όγκο 

για τα έτη 2011-2015 υπολογίστηκαν τα μερίδια των μερών ως ακολούθως7:  

Πίνακας 4: Πωλήσεις σε αξία και όγκο και αντίστοιχα μερίδια αγοράς 

 
Όμιλος RAVAGO ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. 

Αθροιστικό μερίδιο 
Έτος 

Πωλήσεις 

(σε ευρώ) 
Μερίδια αγοράς 

Πωλήσεις 

(σε ευρώ) 

Μερίδια 

αγοράς 

2015 […]* [10-15]%* […] [5-10] % [15-25] % 

2014 […] [5-10] % 
[…] 

[5-10] % [10-15] % 

2013 
[…] 

[5-10] % 
[…] 

[5-10] % [10-15] % 

2012 
[…] 

[0-5] % 
[…] 

[5-10] % [10-15] % 

2011 
[…] 

[5-10] % 
[…] 

[5-10] % [15-25] % 

 
Όμιλος RAVAGO ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. 

Αθροιστικό μερίδιο 
Έτος 

Πωλήσεις 

(σε τόνους) 

Μερίδια 

αγοράς 

Πωλήσεις 

(σε 

τόνους) 

Μερίδια 

αγοράς 

2015 […] [5-10] % 
[…] 

[5-10] % [10-15] % 

2014 
[…] 

[0-5] % 
[…] 

[5-10] % [10-15] % 

2013 
[…] 

[0-5] % 
[…] 

[5-10] % [10-15] % 

2012 
[…] 

[0-5] % 
[…] 

[5-10] % [10-15] % 

2011 
[…] 

[5-10] % 
[…] 

[5-10] % [10-15] % 

* Μόνο για το 2015, τα στοιχεία περιλαμβάνουν και αυτά της ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.  

Πηγή: Στοιχεία της γνωστοποιούσας 

                                                 
6
 Η γνωστοποιούσα δήλωσε στο πλαίσιο της προηγούμενης συγκέντρωσης ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. - RAVAGO 

DISTR. ότι ο αριθμός 395 εκατ. ευρώ έχει προκύψει αθροίζοντας την αξία των πωλήσεων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων στις εκτιμήσεις των πωλήσεων των ανταγωνιστών τους στη σχετική αγορά.  
7
 Όπως προαναφέρθηκε, ότι για την πληρότητα της αξιολόγησης της υπό κρίση εξαγοράς, στις πωλήσεις της 

RAVAGO, έχουν προσμετρηθεί (ενν. και στο μερίδιό της) και εκείνες της ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. (βλ. την 

υπ’αριθμ. 629/2016 απόφαση της ΕΑ). 
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20. Στη σχετική αγορά διανομής/εμπορίας πλαστικών προϊόντων στην Ελλάδα, το αθροιστικό 

μερίδιο αγοράς των δύο εταιριών στη διανομή/εμπορία πλαστικών, ανέρχεται για το έτος το 

2015 σε [15-25] % σε αξία, γεγονός το οποίο, για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, 

καθιστά την υπό εξέταση αγορά επηρεαζόμενη. Το αντίστοιχο αθροιστικό μερίδιο αγοράς σε 

όγκο δεν ξεπερνά το 15%. Τα μερίδια αγοράς των υπόλοιπων εταιριών του κλάδου 

διαμορφώθηκαν βάσει αξίας πωλήσεων και όγκου πωλήσεων ως εξής για την ίδια περίοδο 

ως εξής: 

Πίνακας 5: Ανταγωνιστές, εκτιμήσεις πωλήσεων και μεριδίων - 2015 

 

Αξία 

πωλήσεων  

(σε εκατ. €) 

Όγκος 

πωλήσεων  

(σε χιλ. τόνους) 

Μερίδιο 

αγοράς  

σε αξία 

Μερίδιο 

αγοράς σε 

όγκο 

ORBIT […] 
[…] 

[15-25] % [10-15]% 

AFCO […] […] [10-15] % [10-15] % 

FEBO […] […] [10-15] % [10-15] % 

ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ […] […] [10-15] % [5-10] % 

ΑΞΙΩΤΗΣ […] […] [0-5] % [0-5]  % 

LEONE […] […] [0-5]  % [0-5]  % 

ΡΗΓΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ […] […] [0-5]  % [0-5] % 

ELTON […] […] [0-5]  % [0-5]  % 

KALMAN […] […] [0-5]  % [0-5]  % 

ΧΡΩΣΤΙΚΗ […] […] [0-5]  % [0-5]  % 

BISTERFELD […] […] [0-5]  % [0-5]  % 

VIGOR […] […] [0-5]  % [0-5]  % 

Esakos […] […] [0-5]  % [0-5]  % 

BRIGHT COLORS […] […] [0-5]  % [0-5]  % 

Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη γνωστοποιούσα 

21. Στην εξεταζόμενη σχετική αγορά δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 14 επιχειρήσεις, πέραν 

της νέας οντότητας, από τις οποίες τρεις διαθέτουν μερίδιο το οποίο κυμαίνεται από 10% έως 

15%, μία διαθέτει μερίδιο [5-10] %, ενώ οι υπόλοιπες διαθέτουν μερίδιο μικρότερο από 4%. 

Συγκεκριμένα, οι εταιρίες ΟRBIT ([…]%), AFCO ([…]%), FEBO ([…]%) και ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ 

([…]%) θα αποτελούν τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της νέας οντότητας.  

22. Σύμφωνα με τον δείκτη Herfindahl–Hirschman, ο βαθμός συγκέντρωσης στη σχετική αγορά 

διανομής/εμπορίας πλαστικών προϊόντων πριν την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης μεταξύ της 

RAVAGO και της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ ανέρχεται σε HHIpre ≈ 804,4 μονάδες8. Μετά την 

ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ο δείκτης συγκέντρωσης Herfindahl–Hirschman θα ανέλθει σε 

                                                 
8
 Ο δείκτης HHI υπολογίζεται ως 




n

i

isHHI
1

2 . Στη συγκέντρωση και στην σχετική αγορά διανομής/εμπορίας 

πλαστικών προϊόντων στην Ελλάδα 16n  (σύμφωνα με τον Πίνακα 5 συμπεριλαμβανομένων των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην συγκέντρωση). Στο μερίδιο της RAVAGO έχει συνυπολογιστεί και το 

μερίδιο της ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. Επομένως, 4,804
16

1

2 
i

ipre sHHI .
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HHIpost ≈ 963,2 μονάδες9 και επομένως, δεν αναμένονται οριζόντια προβλήματα στην εν λόγω 

αγορά, ως συνέπεια της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. Επιπλέον, η μεταβολή στον βαθμό 

συγκέντρωσης της σχετικής αγοράς διανομής / εμπορίας πλαστικών προϊόντων που προκαλείται 

από την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης μεταξύ της RAVAGO και της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ 

ανέρχεται σε μόλις 158,810 μονάδες, το οποίο σε συνδυασμό με το μέγεθος του δείκτη HHIpost 

(κάτω των 1.000 μονάδων) δεν εγείρει θέματα ενδεχόμενου περιορισμού του ανταγωνισμού 

στην οικεία αγορά. 

23. Στην εξεταζόμενη σχετική αγορά πραγματοποιούνται εισαγωγές οι οποίες, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις των μερών, κατά την τελευταία πενταετία κυμάνθηκαν σε αξία από 490 εκατ. € το 

2012 έως 595 εκατ. € το 2015 (βλ. πίνακα 6). Από αυτές, ένα πολύ μικρό μέρος της τάξης του 

[5-10] % αθροιστικά αποτελούν τις εισαγωγές των συμμετεχουσών. Αντίστοιχη εξέλιξη με αυτή 

της αξίας, εμφανίζουν οι εισαγωγές σε όρους όγκου.  

Πίνακας 6:  Εισαγωγές πλαστικών στην Ελλάδα 

 
Όμιλος RAVAGO ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. Συνολικά στην Ελλάδα 

Έτος 
Εισαγωγές 

(σε ευρώ) 

Εισαγωγές 

(σε τόνους) 

Εισαγωγές 

(σε ευρώ) 

Εισαγωγές 

(σε τόνους) 

Εισαγωγές 

(σε ευρώ) 

Εισαγωγές 

(σε τόνους) 

2015 […] 
[…] […] […] 

595.000.000 470.000 

2014 
[…] […] […] […] 

570.000.000 455.000 

2013 
[…] […] […] […] 

570.000.000 455.000 

2012 
[…] […] […] […] 

490.000.000 390.000 

2011 
[…] […] […] […] 

560.000.000 450.000 

Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τη γνωστοποιούσα
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24. Αναφορικά με τις πηγές προμήθειας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, όπως προκύπτει 

από τα προσκομισθέντα στοιχεία, κάθε μία, προμηθεύεται κατά μέσο όρο το 75% με 80% των 

προϊόντων που διαθέτει από πέντε με έξι προμηθευτές, οι οποίοι είναι διαφορετικοί για τις δυο 

οντότητες. Ειδικότερα, οι πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ κατά το έτος 

2015 είναι οι εξής: MD SABIC GREECE (με το [35-45] % του όγκου και το [35-45] % της 

αξίας των πωλήσεων), QATAR CHEMICAL COMPANY LTD (με το [25-35] % του όγκου και 

το [15-25] % της αξίας των πωλήσεων), GULF POLYMERS DISTRIBUTION CO FZCO (με το 
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11
 Από τον ανωτέρω παρατηρείται ότι η εκτίμηση της γνωστοποιούσας για το συνολικό μέγεθος των εισαγωγών 

πλαστικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την εκτίμησή της για το συνολικό μέγεθος 

αγοράς διανομής/εμπορίας (από τρίτους) πλαστικών προϊόντων στην Ελλάδα (βλ. παραπάνω πίνακα 3). 

Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα (βλ. έγγραφό τους με αριθ. πρωτ 8150/18.11.2016) η διαφορά αυτή οφείλεται 

στο ότι α) το εν λόγω νούμερο αφορά εισαγωγές πλαστικών στην Ελλάδα τόσο απευθείας από τους παραγωγούς 

(καθετοποιημένα) όσο και από διανομείς-τρίτα μέρη [σε αντίθεση προς το σύνολο της αγοράς διανομής 

πλαστικών (από τρίτα μέρη) στην Ελλάδα] και β) το σύνολο των εισαγόμενων πλαστικών προϊόντων δεν 

διανέμεται κατ’ ανάγκην στην Ελλάδα, αλλά μέρος αυτών επανεξάγεται σε τρίτες χώρες και επομένως δεν 

συμμετέχει υπολογίζεται στην εκτίμηση για το συνολικό μέγεθος της αγοράς. 
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[5-10] % του όγκου και το [5-10] % της αξίας των πωλήσεων), PAK PETROCHEMICAL 

INDUSTRIES (Pvt) Ltd. (με το [5-10] % του όγκου και το [5-10] % της αξίας των πωλήσεων) 

και QATAR CHEMICAL MUNTAJAT QJSC (με το [0-5] % του όγκου και το [0-5] % της αξίας 

των πωλήσεων). Ενώ, αντίστοιχα οι σημαντικότεροι προμηθευτές της RAVAGO το έτος 2015 

είναι οι TRINSEO EUROPE GMBH (με το [25-35]  % του όγκου και το [15-25] % της αξίας 

πωλήσεων), DOW (με το [15-25] % του όγκου και το [15-25] % της αξίας πωλήσεων), 

BRASKEM EUROPE GMBH (με το [10-15] % του όγκου και της αξίας πωλήσεων), 

EQUATEPETROCHEMICAL (με το [10-15] % του όγκου και της αξίας πωλήσεων), TOTAL 

PETROCHEMICALS REFINING (με το [5-10] % του όγκου και το [5-10] % της αξίας 

πωλήσεων).  

25. Τέλος, οι πέντε μεγαλύτεροι πελάτες της ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ το 2015 είναι οι εξής: 

KANELLOS, ST. & CO “KIOS PLAST” (με ποσοστό συμμετοχής [5-10] % στον όγκο και [5-

10] % στην αξία πωλήσεων), BLOW PLAST LTD (με ποσοστό συμμετοχής [0-5] % στον όγκο 

και [0-5] % στην αξία πωλήσεων), INTERPLAST S.A. (με ποσοστό συμμετοχής [0-5] % στον 

όγκο και [0-5] % στην αξία πωλήσεων), FIBROTERMICA HELLAS S.A. (με ποσοστό 

συμμετοχής [0-5] % στον όγκο και [0-5] % στην αξία πωλήσεων) και AIR PLAST J. RESKOS 

& CO. O.E. (με ποσοστό συμμετοχής [0-5] % στον όγκο και [0-5] % στην αξία πωλήσεων). 

Αντίστοιχα, οι πέντε μεγαλύτεροι πελάτες της RAVAGO απορροφούν το 30% με 35% των 

συνολικών πωλήσεών της. Συγκεκριμένα, για το έτος 2015, οι: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 

(με ποσοστό συμμετοχής [5-10] % στον όγκο και [10-15] % στην αξία πωλήσεων), ΜΟΡΝΟΣ 

Α.Ε. (με ποσοστό συμμετοχής [10-15] % στον όγκο και [10-15] % στην αξία πωλήσεων), 

HELLENIC PAPADOPOULOS S. & CO AEBE MILTOPLAST (με ποσοστό συμμετοχής [0-5] 

% στον όγκο και [5-10] % στην αξία πωλήσεων), THRACE PLASTICS (με ποσοστό 

συμμετοχής [5-10]  % στον όγκο και [5-10] % στην αξία πωλήσεων), και MONOMAT (με 

ποσοστό συμμετοχής [5-10]  % στον όγκο και [5-10]  % στην αξία πωλήσεων). 

26. Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία, η 

γνωστοποιηθείσα συναλλαγή δεν μεταβάλει ουσιωδώς τις ανταγωνιστικές συνθήκες και τη δομή 

των υπό εξέταση σχετικών αγορών, συνεκτιμώντας ιδίως ότι.  

α) το μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας θα διαμορφωθεί στο [15-25] %, ενώ η μεταβολή του ως 

αποτέλεσμα της υπό εξέταση εξαγοράς περιορίζεται σε [5-10%]  περίπου ποσοστιαίες μονάδες12  

β) μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ο δείκτης συγκέντρωσης Herfindahl–Hirschman θα 

ανέλθει σε 963,2 περίπου μονάδες, ενώ η μεταβολή στον βαθμό συγκέντρωσης της υπό εξέτασης 

σχετικής αγοράς που προκαλείται από την ολοκλήρωση της εξεταζόμενης συγκέντρωσης 

ανέρχεται σε μόλις 158,8 μονάδες.  

γ) στην υπό κρίση αγορά δραστηριοποιείται ήδη μεγάλος αριθμός ανταγωνιστριών εταιριών, 

ορισμένες από τις οποίες διαθέτουν αρκετά σημαντικά μερίδια ΟRBIT [10-20%] , AFCO [10-

20%] , FEBO [10-20%] . Ασκείται, δηλαδή, πραγματικός ανταγωνισμός από έναν σημαντικό 

                                                 
12

 Αύξηση των μεριδίων, λόγω της συγκέντρωσης, της τάξης του 0-5% θεωρείται καταρχήν ανεπαίσθητη (βλ.  

ενδεικτικά αποφάσεις Ευρ. Επιτροπής Μ.5384, παρ. 85, 90, 95-96, Μ.4844, παρ. 137-138, 139-140,155-156, 

Μ.4155, παρ. 30-31). 
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αριθμό ανταγωνιστριών επιχειρήσεων (οι οποίες εισάγουν κυρίως προϊόντα από πολλούς 

διαφορετικούς προμηθευτές και στη συνέχεια διανέμουν στην εσωτερική αγορά) με αποτέλεσμα 

να υφίστανται ανταγωνιστικές πιέσεις και κατά συνέπεια, να υφίστανται ουσιαστικές 

εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής.  

Συμπερασματικά, σταθμίζοντας τους ως άνω παράγοντες, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν 

αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις 

λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία:  

«εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 24.10.2016 (υπ’ αριθ. πρωτ. 7420) 

γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση ελέγχου από την εταιρία με την 

επωνυμία «RAVAGO DISTRIBUTION S.A.» της εταιρίας με την επωνυμία 

«ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του 

άρθρου 6, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις 

λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.». 

Η απόφαση εκδόθηκε την 5
η
 Δεκεμβρίου 2016.  

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 

1 του ν. 3959/2011. 

                                               

         Ο Προεδρεύων 

  

                                Δημήτριος Λουκάς 

Ο Συντάκτης της Απόφασης                                                        

 

     Παναγιώτης Φώτης      

                                                              

                                                              Η Γραμματέας 

                                        

                                                              Ευγενία Ντόρντα 

 


