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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 16η Απριλίου 
1999, ηµέρα Παρασκευή,  µε την εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 

Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας και  

 Λεωνίδας Νικολούζος. 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω 

κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν η από 7.4.1999 αίτηση της εταιρείας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. για τη, βάσει του άρθρου 4ε παρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, χορήγηση άδειας 
παρέκκλισης, από τις υποχρεώσεις του άρθρου 4ε παρ. 1 και 2 του ιδίου ως άνω νόµου, για την 
ολοκλήρωση της συγκέντρωσης που θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέσω χρηµατιστηρίου 

µεταβίβαση του 51% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. στην αιτούσα, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού.  

Στην συνεδρίαση παρέστη η αιτούσα δια των πληρεξουσίων αυτής δικηγόρων, Κωνσταντίνου 
Βουτεράκου και Θεοφάνη Σαξώνη. 

Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 

ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε την έγκριση της κρινόµενης αίτησης. 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις 
απόψεις της αιτούσας, απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα µέλη της 

Επιτροπής και ζήτησαν την αποδοχή της αίτησης.  

Κατόπιν η αιτούσα απεχώρησε της αιθούσης και η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνδιασκέφθηκε και, 
αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις 

που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η αιτούσα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης εταιρεία, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως, τους ισχυρισµούς και εξηγήσεις των 

ενδιαφεροµένων και την ενώπιον της Επιτροπής εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψαν τα 
εξής: 

Ι.  Η τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

προκήρυξε διεθνή δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για την πώληση του 51% των µετά ψήφου 
µετοχών της τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.. Στον διαγωνισµό αυτό αναδείχθηκε πλειοδότης η τραπεζική εταιρία µε την 
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επωνυµία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. και στη συνέχεια υπογράφηκε µεταξύ αυτής και 
της πρώτης, στις 29.3.1999, σύµβαση, η οποία προβλέπει την πώληση 14.281.660 µετοχών της 
ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. και ότι η µεταβίβαση της κυριότητας 

των σχετικών µετοχών θα πραγµατοποιηθεί µέσω του Χ.Α.Α. εντός 15 εργασίµων ηµερών από 
την έγκρισή της από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

ΙΙ.  Και οι δύο ως άνω εµπλεκόµενες τράπεζες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών εν γένει και προσέτι, µέσω θυγατρικών εταιριών (12 η 
πρώτη και 6 η δεύτερη) και στην αγορά των αµοιβαίων κεφαλαίων, χρηµατοπιστωτικών 
προϊόντων και υπηρεσιών εν γένει, παροχής χρηµατιστηριακών, παροχής υπηρεσιών 

χρηµατοδοτικού και χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα, διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου, χρεογράφων  
ή µετοχών και χρηµατοδοτικών µισθώσεων. Ωσαύτως, µέσω θυγατρικών εταιριών 
δραστηριοποιούνται η µεν αποκτώσα στην αγορά των ασφαλίσεων η δε δεύτερη στην παροχή 

ξενοδοχειακών υπηρεσιών, το δε σύνολο του παγκοσµίου κύκλου εργασιών τους όπως αυτός 
ορίζεται στα άρθρα 4β και 4στ παρ.4 περ.α, εδ.1 του νόµου 703/1977, όπως ισχύει, ανήλθε στο σε 
δραχµές ισόποσο των 1.267.693.953 ECU κατά το έτος 1998 για την αποκτώσα και 716.342.857 

ECU, κατά το έτος 1997 για την αποκτώµενη. 

ΙΙΙ.  Η σκοπούµενη εξαγορά αποτελεί οριζόντια συγκέντρωση, κατά την έννοια του άρθρου 4β 
παρ.1 του ως άνω νόµου, η οποία υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση, η οποία και 

πραγµατοποιήθηκε εµπροθέσµως, αφού καλύπτεται η µία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ως άνω νόµου και δη αυτή του κύκλου εργασιών. 

IV. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4ε του προαναφερθέντος νόµου, η Επιτροπή 

Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις, που 
αναφέρονται στις παραγ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές 
ζηµίες σε βάρος µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκεντρώσεως ή 

σε βάρος τρίτου. 

Στην προκειµένη περίπτωση, από τα αναφερόµενα στην αρχή αποδεικτικά στοιχεία, προέκυψε ότι 
συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για να επιτραπεί η αιτούµενη παρέκκλιση, καθόσον η 

καθυστέρηση της ολοκληρώσεως της συγκεντρώσεως:  
α) θα δηµιουργήσει αβεβαιότητα ως προς τη λήψη αποφάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
αποκτωµένης τράπεζας και την οριστικοποίηση και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων και 

διαθέσεως των κερδών της χρήσεως 1998, την αντιµετώπιση σηµαντικών επισφαλειών επί του 
χαρτοφυλακίου δανείων της, µε τη δηµιουργία επαρκών προβλέψεων και διαγραφών και την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος «έτος 2000», 

β) µπορεί να οδηγήσει στην δηµιουργία κερδοσκοπικών τάσεων  επί της τιµής των µετοχών της 
µιας ή και των δύο τραπεζών και τυχόν αρνητικές συνέπειες στο Χ.Α.Α. και  
γ) εµπόδια στην διοίκηση και διαχείριση της  εξαγοραζοµένης εταιρείας. 

Εξ άλλου, από τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν προκύπτει ότι η εξεταζοµένη συγκέντρωση θα 
έχει σηµαντική επίδραση στον ανταγωνισµό στην σχετική αγορά, η οποία κατά κύριο λόγο αφορά 
στον τραπεζικό τοµέα, τον οποίο δε θα περιορίσει στην εθνική αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα 

αυτής, ούτε υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας ή ενισχύσεως δεσπόζουσας θέσεως, δεδοµένου ότι οι  
συµµετέχουσες επιχειρήσεις, µετά την ολοκλήρωση της συγκεντρώσεως αυτής, θα 
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συγκεντρώνουν, σύµφωνα µε τα συγκεντρωθέντα ήδη στοιχεία που ανάγονται στο έτος 1998, το 
18,10% των καταθέσεων, το 18,9% των χορηγήσεων των πιστώσεων και το 17,9% του συνόλου 
του ενεργητικού των εµπορικών τραπεζών. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆έχεται την από 7.4.1999 αίτηση της εταιρείας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. και επιτρέπει 
στην αιτούσα εταιρεία παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγρ. 1 και 2 

του άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει, για την πραγµατοποίηση της γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσής της µε την εταιρεία ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 16 Απριλίου 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 


