
 
 
 
 
 
 
 

 
Μαρούσι, 18 Φεβρουαρίου 2019 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 

 
Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι περιήλθε σε γνώση της το ακόλουθο δελτίο τύπου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
Σημειώνεται ότι δεν είναι γνωστές στην Εταιρεία περαιτέρω λεπτομέρειες για την υλοποίηση των 
διορθωτικών μέτρων που προτάθηκαν από τους υποψήφιους αγοραστές. 
Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη. 
 

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την 

απόκτηση του κοινού ελέγχου της Andromeda, της Nireus και της Selonda που 

δραστηριοποιούνται όλες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας από την Amerra και τη 

Mubadala. Η έγκριση εξαρτάται από δέσμη διορθωτικών μέτρων που προβλέπουν 

εκποίηση δραστηριοτήτων. 

Οι Andromeda, Nireus και Selonda, με έδρα και οι τρεις την Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της υδατοκαλλιέργειας, και συγκεκριμένα της τσιπούρας και του λαβρακιού. Παράγουν 

επίσης γόνο τσιπούρας και λαβρακιού, δηλ. πολύ μικρά ψάρια που εκτρέφονται σε εκκολαπτήρια 

πριν φτάσουν σε μέγεθος κατάλληλο για τη μεταφορά τους σε ιχθυοκλωβούς στην ανοιχτή 

θάλασσα. 

Βάσει της προτεινόμενης εξαγοράς, δύο εταιρείες επενδύσεων θα εξαγόραζαν τις τρεις εταιρείες: 

η Amerra, με έδρα τις ΗΠΑ, και η Mubadala, με έδρα τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Η έρευνα της Επιτροπής 

Η Επιτροπή εξέτασε τις συνέπειες της προτεινόμενης πράξης στον ανταγωνισμό στις ακόλουθες 

αγορές, στις οποίες οι δραστηριότητες της Andromeda, της Nireus και της Selonda 

αλληλεπικαλύπτονται:  

i) παραγωγή και προμήθεια μεσογειακών εκτρεφόμενων ιχθύων (δηλ. τσιπούρα και λαβράκι) 

και  

ii) παραγωγή και προμήθεια μεσογειακού γόνου τσιπούρας και λαβρακιού. 

Όσον αφορά την παραγωγή και την προμήθεια μεσογειακών εκτρεφόμενων ιχθύων, οι 

Εταιρείες βρίσκονταν σε στενό ανταγωνισμό μεταξύ τους, και η προτεινόμενη πράξη θα 

δημιουργήσει τον μεγαλύτερο Ευρωπαίο παραγωγό τσιπούρας και λαβρακιού της Μεσογείου.Η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μετά την προτεινόμενη πράξη, οι εταιρείες θα έχουν ισχυρή θέση στην 

αγορά της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

συνολικά. 

Όσον αφορά την παραγωγή και την προμήθεια μεσογειακού γόνου τσιπούρας και 

λαβρακιού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μετά την προτεινόμενη πράξη, οι εταιρείες θα έχουν 

ισχυρή θέση στην αγορά της Ελλάδας και του ΕΟΧ συνολικά. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι, μετά την προτεινόμενη πράξη, οι εταιρείες θα είναι ο μοναδικός παραγωγός γόνου που 

εφαρμόζει πρόγραμμα έρευνας και αναπαραγωγής τόσο για την τσιπούρα όσο και για το λαβράκι. 

Τα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής είναι σημαντικά εργαλεία για τη μείωση του κόστους 

των εκτρεφόμενων ιχθύων και τη βελτίωση της ποιότητας των ιχθύων. 



Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες ότι η πράξη, όπως είχε κοινοποιηθεί, θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους πελάτες του τομέα των μεσογειακών εκτρεφόμενων 

ιχθύων, καθώς και του γόνου τσιπούρας και λαβρακιού. 

 

Τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα 

Για να απαντήσουν στις ανησυχίες της Επιτροπής, οι εταιρείες προσφέρθηκαν να 

αναλάβουν 

τις ακόλουθες δεσμεύσεις: 

 

- την εκποίηση των ιχθυοτροφείων που παράγουν 10 000 τόνους μεσογειακών ιχθύων, μαζί 

με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας 
 

- την εκποίηση των εκκολαπτηρίων που παράγουν 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου και τη 

μεταφορά στον αγοραστή της τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής της 

Nireus και της Selonda. 
 

- Αυτές οι δεσμεύσεις εξαλείφουν πλήρως τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά την προμήθεια 

εκτρεφόμενων μεσογειακών ιχθύων και μεσογειακού γόνου και διασφαλίζουν ότι η εκχωρούμενη 

επιχείρηση θα αποτελέσει βιώσιμο ανταγωνιστή της συγχωνευθείσας οντότητας. 

 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη, όπως 

τροποποιήθηκε με τις δεσμεύσεις, δεν θα δημιουργούσε πλέον προβλήματα ανταγωνισμού 

στην Ελλάδα, την IP/19/1228 Ιταλία, την Πορτογαλία και στον ΕΟΧ. Η απόφαση της 

Επιτροπής υπόκειται στον όρο της πλήρους συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις. 

Κανόνες ελέγχου των συγκεντρώσεων 

Η πράξη κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 18 Δεκεμβρίου 2018. 

Η Επιτροπή έχει καθήκον να ελέγχει τις συγκεντρώσεις και τις εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων με 

κύκλο εργασιών που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο (βλ. άρθρο 1 του κανονισμού 

για τις συγκεντρώσεις) και να αποτρέπει συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν 

σημαντικά την άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον ΕΟΧ ή σε σημαντικό τμήμα αυτού. 

Οι περισσότερες κοινοποιούμενες συγκεντρώσεις δεν εγείρουν προβλήματα ανταγωνισμού και 

εγκρίνονται έπειτα από τυπική εξέταση. Από τη στιγμή της κοινοποίησης μιας πράξης, η Επιτροπή 

διαθέτει, εν γένει, 25 συνολικά εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει αν θα την εγκρίνει (φάση I) 

ή θα ξεκινήσει σε βάθος έρευνα (φάση II). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση αυτή είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της 

Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης M.9110. 

Αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ricardo CARDOSO (+32 2 298 01 00) 

Maria TSONI (+32 2 299 05 26) 

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα» 
 
 


