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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 13η Ιανουαρίου 
1999, ηµέρα Τετάρτη, µε την εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος. 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 

Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
Χαρίλαος Χάρακας, 
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος και 
Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού, Λεωνίδα Νικολούζου. 

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και XIOS BANK Α.Ε., η οποία γνωστοποιήθηκε στη Γραµµατεία της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού την 1.12.1998, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιούσα εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε δια του  
πληρεξουσίου της δικηγόρου Σταύρου Λιναρδάκη και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του 
∆ιοικητικού της Συµβουλίου Ιακώβου Γεωργάνα. 

Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραµµατείας  Σοφία 
Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας επί της υποθέσεως και 
κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της υπό κρίση συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν 
αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές αγορές που αυτή 
αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ανωτέρω πληρεξούσιος  δικηγόρος, ο οποίος συντάχθηκε 
µε την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξε τις θέσεις της γνωστοποιούσας εταιρείας, έδωσε 
πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 
Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή τη µη απαγόρευση της συγκέντρωσης. 

Στη συνέχεια η παριστάµενη εταιρεία απεχώρησε της αιθούσης και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκέφθηκε και, αφού έλαβε υπ' όψη της τα στοιχεία του φακέλλου, την Εισήγηση της 
Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η ενδιαφερόµενη εταιρεία 
κατά την συζήτηση της υποθέσεως, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Στις 28.11.1998 µεταξύ των Βαρδή Βαρδινογιάννη, Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυµία XIOS BANK A.E. και του Μιχαήλ Σάλλα, Προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του οµίλου της τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. υπογράφηκε σύµβαση στην οποία προβλέπεται: α) η εξαγορά από την δεύτερη 
9.000.000 µετοχών της πρώτης, που αντιπροσωπεύουν το 37,28% περίπου του µετοχικού της 
κεφαλαίου και που ανήκουν σε µετόχους εκπροσωπουµένους από τον πρώτο και β) η συµµετοχή 
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επενδυτών του εξωτερικού που θα υποδείξει ο πρώτος στην επικείµενη νέα αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης και η οποία συµµετοχή θα αφορά τη διάθεση 6.500.000 
µετοχών της δεύτερης, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,5% περίπου του κεφαλαίου αυτής, όπως 
αυτό θα διαµορφωθεί µετά την ως άνω νέα αύξησή του. Ωσαύτως µε την εν λόγω σύµβαση 
προβλέπονται και τα εξής: Πρόεδρος του ∆.Σ. της XIOS BANK Α.Ε. θα παραµείνει ο Β. 
Βαρδινογιάννης, ενώ θα συµµετέχει και ως αντιπρόεδρος στο ∆.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε.. Ταυτόχρονα ο Μ. Σάλλας θα είναι αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της XIOS 
BANK Α.Ε.. Προσθέτως δε η πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
τελευταίας θα ορίζεται από την διοίκηση της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Και οι δύο ανωτέρω τράπεζες δραστηριοποιούνται 1) στον κλάδο των τραπεζιτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών εν γένει, ο οποίος περιλαµβάνει πολλές ειδικότερες δραστηριότητες, όπως αυτές 
διακρίνονται στον υπ’ αριθµ. 4064/1989 Κανονισµό (ΕΟΚ) και τις σχετικές µε αυτόν αποφάσεις, 
η ειδικότερη εξέταση των οποίων δεν απαιτείται στην προκειµένη περίπτωση, λόγω των 
κατεχοµένων κατωτέρω µικρών σχετικών µεριδίων και 2) στον κλάδο των αµοιβαίων κεφαλαίων 
µέσω θυγατρικών εταιρειών υπό την επωνυµία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ∆ΑΚ, XIOS ΑΕ∆ΑΚ, XIOS 
INVEST MANAGEMENT CO SA και ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ∆ΑΚ. Ωσαύτως η XIOS 
BANK Α.Ε. δραστηριοποιείται από το Φεβρουάριο 1997 και στον κλάδο τραπεζοασφαλιστικών 
προϊόντων. 

Ο κύκλος εργασιών στην εθνική και στην παγκόσµια αγορά κατά το έτος 1997 ανήλθε του µεν 
οµίλου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. στο σε δραχµές ισόποσο των 103,5 και 109,07 εκατοµ. 
ECU, αντιστοίχως, της δε XIOS BANK Α.Ε. στο σε δραχµές ισόποσο των 107,8 εκατοµ. ECU 
στην πρώτη.  

Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στις 31.12.1997 δραστηριοποιούντο συνολικά 44 τράπεζες (22 
ελληνικές και 22 αλλοδαπές), 2 ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί (Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων) και 7 συνεταιριστικές τράπεζες.  

Στον εν λόγω τοµέα και οι δύο ως άνω συµµετέχουσες τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένων και των 
τραπεζών που η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. απέκτησε στο παρελθόν έτος, µε κριτήρια το 
σύνολο του ενεργητικού, των καταθέσεων που συγκεντρώνουν και των πιστώσεων που χορηγούν, 
κατείχαν την 6η, 7η και 5η θέση αντιστοίχως. 

Όσον αφορά τον κλάδο των αµοιβαίων κεφαλαίων, στον οποίο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
28 συνολικώς εταιρείες, οι θυγατρικές των συµµετεχουσών στην κρινόµενη  συγκέντρωση 
τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ∆ΑΚ και XIOS ΑΕ∆ΑΚ, κατά το 1998 κατείχαν, µε κριτήριο το σύνολο 
των στοιχείων του ενεργητικού τους, την 14η και την 11η θέση, και µερίδια αγοράς 1,78% και 
2,12%, αντιστοίχως, ενώ η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ∆ΑΚ τη 10η θέση και µερίδιο 2,22%. 
Με την υπό κρίση συγκέντρωση ο όµιλος της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. θα αποκτήσει την 7η 
θέση στην αγορά αυτή και µερίδιο 6,12%. 

Από τα προεκτεθέντα προκύπτουν τα εξής: 

1. Η εξεταζόµενη σύµβαση αποτελεί συγκέντρωση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β του 
ν.703/77, όπως ισχύει, αφού, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., µε την εξαγορά του 37,28% του 
µετοχικού κεφαλαίου της XIOS BANK A.E. σε συνδυασµό µε τις προαναφερθείσες ρυθµίσεις 
που αφορούν τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου της δεύτερης και του γεγονότος ότι το 
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31,38% του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας είναι κατεσπαρµένο σε 17.000 µετόχους, 
αποκτά τον έλεγχο αυτής. 

2. Η εν λόγω συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ως άνω νόµου, δεδοµένου ότι καλύπτεται η δεύτερη από 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ’ αυτήν και δη η τοιαύτη του κύκλου εργασιών, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 4στ παράγρ. 2, 4, που στην προκειµένη περίπτωση υπερβαίνει τα 
καθοριζόµενα ελάχιστα όρια των 50.000.000 και 5.000.000 ECU αντιστοίχως. Η γνωστοποίηση 
δε της συγκέντρωσης αυτής έγινε εµπροθέσµως και  

3. Η κρινοµένη συγκέντρωση δεν θα έχει επίδραση στον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά στις 
προαναφερθείσες σχετικές αγορές, ούτε υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας ή ενισχύσεως 
δεσπόζουσας θέσεως, λόγω των µικρών µεριδίων που θα προκύψουν από αυτήν και δεδοµένου 
ότι, όπως προέκυψε περαιτέρω, 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 «Ευρώ» και της αναπτύξεως της τραπεζικής τεχνολογίας. Εποµένως, δεν 
συντρέχει νόµιµη περίπτωση κατά το άρθρο 4γ παράγρ. 1 του νόµου 703/77, όπως ισχύει, για να 
απαγορευθεί η εν λόγω συγκέντρωση. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος για να απαγορευθεί η υπό κρίση συγκέντρωση των 
εταιρειών ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και XIOS BANK Α.Ε. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 22 Ιανουαρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

      Μιχαήλ Φράγκος   Η Γραµµατέας 

 

    Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου 


