ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 152 / II / 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε την 21η Ιουνίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυομένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη,
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,
Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού κ. Xαριλάου Χάρακα,
Εμμανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυομένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου,
Ηλίας Σουφλερός, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαρίσιου Ταγαρά και
Ιωάννης Κατσουλάκος
Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου.
Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω
κωλύματος.
Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 29.2.2000 γνωστοποιηθείσας,
σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία
πραγματοποιείται με την απόκτηση από την τραπεζική επιχείρηση BANQUE NATIONALE DE
PARIS του συνόλου (100%) των μετοχών της επίσης τραπεζικής επιχείρησης BANQUE
PARIBAS.
Στη συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιήσασα τη συγκέντρωση εταιρεία BANQUE NATIONALE
DE PARIS δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της κ.κ. Αλεξάνδρου Μεταλληνού και Γεωργίου
Κανιάρη και κας Χριστίνας Παπανικολοπούλου.
Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία
ανέπτυξε την γραπτή εισήγηση της Γραμματείας επί της υπόθεσης και πρότεινε α) τη μη
απαγόρευση της συγκέντρωσης, δεδομένου ότι δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον
ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές τις οποίες αφορά και β) την επιβολή στην τραπεζική
επιχείρηση BANQUE NATIONALE DE PARIS, προστίμων ποσών δεκαπέντε εκατομμυρίων
(15.000.000) δραχμών για την υπαιτίως εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης και
εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (78.000.000) δραχμών για την υπαιτίως πρόωρη πραγματοποίησή
της, κατά παράβαση των άρθρων 4β και 4ε παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει. Στην συνέχεια,
έλαβαν το λόγο οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι της παρισταμένης εταιρείας, οι οποίοι
ανέπτυξαν τις θέσεις αυτής, παρέσχον πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις
που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν α) την αποδοχή της
συγκέντρωσης, και β) την μη επιβολή του προτεινομένου από τη Γραμματεία προστίμου ή άλλως
τη μείωση αυτού σε συμβολικό επίπεδο, δεδομένου ότι οι αναφερόμενες ανωτέρω παραβάσεις
οφείλοντο σε πολύ ελαφρά αμέλεια της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
έδωσε προθεσμία στην παριστάμενη εταιρεία μέχρι τις 26.6.2000 για να προσκομίσει υπόμνημα.
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) συνήλθε σε διάσκεψη την 10η Ιουλίου 2000, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10 π.μ., στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' όψη της τα
στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την Εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διετύπωσε
προφορικώς η γνωστοποιήσασα τη συγκέντρωση εταιρεία και το υποβληθέν από αυτή υπόμνημα,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Κατόπιν της από 1.4.1999 δημόσιας προσφοράς ανταλλαγής μετοχών της με μετοχές της
γαλλικής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία BANQUE PARIBAS (εφεξής PARIBAS), η
επίσης γαλλική τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία BANQUE NATIONALE DE PARIS
(εφεξής BNP), στις 26.8.1999, απέκτησε το 65% των μετά ψήφου μετοχών της πρώτης.
Ακολούθως, κατόπιν της από 20.9.1999 δευτέρας δημοσίας προσφοράς της, η δεύτερη απέκτησε
και έτερο ποσοστό (33,9% περίπου) των μετά ψήφου μετοχών της πρώτης και τελικώς, την
1.2.2000, ολοκλήρωσε την εξαγορά με αποτέλεσμα έκτοτε να κατέχει ποσοστό 100% των μετά
ψήφου μετοχών της πρώτης.
Η αγοράστρια τράπεζα BNP ανήκει στον σχετικό γαλλικό τραπεζικό και χρηματοοικονομικό
όμιλο και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω 7 υποκαταστημάτων, στα οποία απασχολούνται
186 εργαζόμενοι. Η PARIBAS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω ενός υποκαταστήματος,
στο οποίο απασχολούνται 60 εργαζόμενοι.
Ο κύκλος εργασιών αυτών στην εθνική αγορά κατά το έτος 1998, όπως αυτός ορίζεται για τα
πιστωτικά ιδρύματα στα άρθρα 4β και 4στ παρ. 4 περ. α΄ εδάφ. 1 του ν.703/77 όπως ισχύει,
ανήλθε στο εις δραχμές ισόποσο των 66.700.000 και 12.259.000 Ευρώ.
Αμφότερες οι άνω τράπεζες δραστηριοποιούνται στον γενικότερο κλάδο των τραπεζικών
προϊόντων και υπηρεσιών, ο ειδικότερος προσδιορισμός των οποίων δεν είναι αναγκαίος στην
προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι οι εμπλεκόμενες τράπεζες κατέχουν πολύ μικρά μερίδια,
που συμπονούνται στο 1,35% της αγοράς για τις χορηγούμενες πιστώσεις, στο 0,98% στις
καταθέσεις και 1,6% στο σύνολο του ενεργητικού.
Η προμνησθείσα συναλλαγή αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 4
παρ. 2, εδάφ. β του ν.703/77, όπως ισχύει, αφού, με την γενομένη κατά τον Αύγουστο 1999
εξαγορά από την BNP του 65 % των μετοχών της PARIBAS, η πρώτη απέκτησε τον έλεγχο της
δευτέρας. Η εν λόγω δε συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση,
σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ως άνω νόμου, δεδομένου ότι πληρούται τουλάχιστον η μία
από τις οριζόμενες προϋποθέσεις και δη αυτή του κύκλου εργασιών.
Η ανωτέρω συγκέντρωση δεν θα έχει σημαντική επίδραση στον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά
του γενικότερου κλάδου των τραπεζοοικονομικών υπηρεσιών, ούτε υπάρχει κίνδυνος
δημιουργίας ή ενισχύσεως δεσπόζουσας θέσεως, λόγω των προαναφερθέντων μικρών μεριδίων,
που συγκεντρώνουν οι εμπλεκόμενες τράπεζες και του υπάρχοντος οξέως ανταγωνισμού,
δεδομένου ότι στην εθνική αγορά δραστηριοποιούνται συνολικά 38 τράπεζες, 2 ειδικοί
πιστωτικοί οργανισμοί (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) και
πολλές συνεταιριστικές τράπεζες, δεν υπάρχουν νομικά ή πραγματικά εμπόδια για την είσοδο και
άλλων ανταγωνιστών και ο δυνητικός ανταγωνισμός αναμένεται να είναι έντονος στο μέλλον από
την υιοθέτηση του ΕΥΡΩ και την ανάπτυξη νέων τραπεζικών τεχνολογιών. Επομένως, δεν
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συντρέχει νόμιμη περίπτωση, κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, για να
απαγορευθεί η εν λόγω συγκέντρωση.
Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του ως άνω νόμου, όταν η συγκέντρωση είναι υποχρεωτικώς
γνωστοποιητέα όπως και η προκειμένη, η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να γίνει εντός 10 εργασίμων
ημερών από την σύναψη της συμφωνίας ή την δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής, ή την
απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχειρήσεως. Κατά δε την παρ. 4 του
ιδίου άρθρου, σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρεώσεως αυτής, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού επιβάλλει στον υπόχρεο προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον
5.000.000 δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το 7% του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 4στ του ιδίου νόμου.
Εξ άλλου, κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ως άνω νόμου, εκτός των αναφερομένων εξαιρέσεων,
περί ων δεν πρόκειται, απαγορεύεται η πραγματοποίηση της συγκεντρώσεως πριν από την
έκδοση της σχετικής αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε περίπτωση δε υπαίτιας
παράβασης της απαγορεύσεως αυτής, η Επιτροπή επιβάλλει στους κατά την παρ. 3 του άρθρου
4β υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 10.000.000 δρχ., το οποίο δεν
υπερβαίνει το 15 % του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.
Από τις ανωτέρω δε διατάξεις προκύπτει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεούται να
επιβάλλει πρόστιμο όταν συντρέχουν οι προαναφερθείσες υπαίτιες παραβάσεις, ανεξάρτητα από
το εάν δια της αποφάσεώς της απαγορεύθηκε η συγκέντρωση ή διαπιστώθηκε ότι αυτή δεν
επηρεάζει σημαντικά τον ανταγωνισμό.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, η αρχική δημόσια προσφορά από την BNP
υποβλήθηκε την 1.4.1999 και η με αυτή γενομένη συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε στη
Γραμματεία της Επιτροπής στις 29.2.2000, δηλαδή εκπροθέσμως. Στην συνέχεια δε η
πραγματοποίηση της συγκεντρώσεως αυτής έγινε στις 26.8.1999, οπότε η ανωτέρω τράπεζα
απέκτησε το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της PARIBAS και ούτω απέκτησε την δυνατότητα
καθοριστικής επίδρασης στην δραστηριότητα της επιχειρήσεως αυτής, χωρίς να προηγηθεί η
σχετική απόφαση της Επιτροπής.
Από τα στοιχεία δε του φακέλου προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραβάσεις οφείλονται σε
υπαιτιότητα (αμέλεια) των οργάνων της αγοράστριας, η οποία, κατά τα άρθρα 4α παρ. 2 και 4β
παρ. 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, ως αποκτήσασα τον έλεγχο, ήτο υπόχρεoς να προβεί στην
εμπρόθεσμο γνωστοποίηση, δεδομένου ότι αυτή είναι μεγάλη και πλήρως οργανωμένη
επιχείρηση και δεν είναι δυνατό να διατηρούσε αμφιβολίες ως προς την έκταση του κύκλου
εργασιών της και όφειλε να γνωρίζει ότι η συγκέντρωση επιχειρήσεων που πληροί τα κριτήρια
του άρθρου 4β παρ. 1(β) του ν.703/77, όπως ισχύει, υπάγεται υποχρεωτικώς στις διατάξεις περί
προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων (αρ. 4επ.).
Εν όψει των ανωτέρω, η Επιτροπή εκτιμώντας τον προαναφερθέντα συνολικό κύκλο εργασιών
της BNP και το βαθμό της υπαιτιότητάς της, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθούν σε αυτήν: α)
πρόστιμο 10.000.000 δραχμών για την υπαίτια εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκεντρώσεως
και β) πρόστιμο 20.000.000 δραχμών για την πραγματοποίηση της συγκεντρώσεως χωρίς να
προηγηθεί η σχετική απόφαση της Επιτροπής, τα οποία πρόστιμα δεν υπερβαίνουν τα οριζόμενα
ανώτατα όρια.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
1. Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για να απαγορευθεί η από 29.2.2000
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση των τραπεζικών επιχειρήσεων BANQUE NATIONALE DE
PARIS και BANQUE PARIBAS.

2. Αποφασίζει την επιβολή στην εταιρεία BANQUE NATIONALE DE PARIS προστίμου
ύψους δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών για την υπαίτια εκπρόθεσμη γνωστοποίηση
της συγκεντρώσεως, κατά παράβαση του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει.
3. Αποφασίζει την επιβολή στην ίδια ως άνω εταιρεία BANQUE NATIONALE DE PARIS
προστίμου ύψους είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών για την πρόωρη
πραγματοποίηση της συγκεντρώσεως, κατά παράβαση του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν.703/77,
όπως ισχύει.
Η απόφαση εκδόθηκε την 2α Αυγούστου 2000.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
Ο Συντάξας την Απόφαση
Δημήτρης Τζουγανάτος
Μιχαήλ Φράγκος

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου

