
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 54 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 18η Μαΐου 1999, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού, Νικολάου Παραθύρα, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας, 
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου, και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος 
Γραµµατέας:  Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 1.4.1999 γνωστοποιηθείσας, 
σύµφωνα µε το άρ. 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί µε την εξαγορά των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού των εν 
Ελλάδι υποκαταστηµάτων της τραπεζικής εταιρείας NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 
από την τραπεζική εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστη η ως άνω εξαγοράζουσα και γνωστοποιούσα τη συγκέντρωση 
εταιρεία, δια του πληρεξουσίου αυτής δικηγόρου Σταύρου Λιναρδάκη. Τη συζήτηση 
παρακολούθησε και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της παρισταµένης εταιρείας Ιάκωβος 
Γεωργάνας. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της 
κρινοµένης συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει τον ανταγωνισµό στην 
εθνική αγορά ή σε σηµαντικό, συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών, 
τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Στην συνέχεια, το λόγο 
έλαβε ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος συντάχθηκε µε την εισήγηση της 
Γραµµατείας, ανέπτυξε τις θέσεις της εξαγοράζουσας, απάντησε σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν 
ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε την µη απαγόρευση της συγκέντρωσης. 

Κατόπιν, απεχώρησε της αιθούσης η ενδιαφερόµενη εταιρεία και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκεφθείσα, και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, την 
εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η 
γνωστοποιούσα εταιρεία, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

I. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία ή 
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περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα  ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µίας 
ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 4β παρ. 1 του ιδίου 
ανωτέρω νόµου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού εντός 10 εργασίµων ηµερών από της συνάψεως της συµφωνίας ή της 
δηµοσιεύσεως της προσφοράς ή ανταλλαγής ή της αποκτήσεως συµµετοχής που εξασφαλίζει τον 
έλεγχο της επιχειρήσεως, όταν συντρέχουν τα αναφερόµενα κριτήρια ως προς το µέγεθος του 
µεριδίου της αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση ή ως προς το ύψος 
του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση όπως τα 
ανωτέρω κριτήρια προσδιορίζονται στο άρθρο 4στ του ιδίου νόµου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 4γ 
παρ. 1 του ιδίου νόµου, µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε 
συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση, η οποία µπορεί να 
περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά ή σε σηµαντικά σε συνάρτηση µε τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων τµήµατα και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας 
θέσεως. Ακόµη σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 1 του ιδίου νόµου απαγορεύεται η 
πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων που υπάγονται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου µέχρι την 
έκδοση αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισµού.  

II. Στην προκειµένη περίπτωση, εκ των στοιχείων που συγκέντρωσε η Γραµµατεία και τα 
οποία εκτίθενται στην εισήγησή της και συµπληρώνονται από τον φάκελο της υποθέσεως αλλά 
και εξ όσων εξετέθησαν κατά την ακροαµατική διαδικασία και κατέθεσαν εγγράφως και 
προφορικώς τα ενδιαφερόµενα µέρη, προέκυψαν τα εξής:  

1. Στις 24.3.1999 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (εφεξής 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και της αλλοδαπής Τράπεζας NATIONAL WEST-MINSTER BANK PLC (εφεξής 
NAT-WEST), η οποία γνωστοποιήθηκε την 1.4.1999 (αρ. πρωτ. 636) από την πρώτη των 
ανωτέρω στη Γραµµατεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Ε.Α.). Με βάση τη σύµβαση αυτή η 
NAT-WEST θα πωλήσει στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ενός κεντρικού 
καταστήµατος και πέντε υποκαταστηµάτων της στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση της ανωτέρω 
συµφωνίας υπόκειται στους εξής όρους: α) να έχει ληφθεί επιβεβαίωση από το FSA του 
Ηνωµένου Βασιλείου ότι δεν αντιτίθεται στην αποχώρηση της NAT-WEST από την Ελλάδα, β) 
Η Τράπεζα της Ελλάδος να έχει προβεί στην έγκριση της συναλλαγής που προβλέπεται από τη 
συµφωνία και γ) η Επιτροπή Ανταγωνισµού να έχει εκδώσει γραπτή έγκριση για τη συναλλαγή 
που προβλέπεται στην ανωτέρω σύµβαση βάσει του ν.703/1977 όπως ισχύει. Αν οι ανωτέρω όροι 
δεν ικανοποιηθούν ή γίνει παραίτηση ως προς αυτούς κατά ή πριν από την 30 Ιουνίου 1999 η 
ανωτέρω σύµβαση θα ακυρωθεί και κανένας συµβαλλόµενος δεν θα έχει αξίωση έναντι άλλου. 

2. Στην προκειµένη περίπτωση η εικόνα των δύο συµβαλλοµένων Τραπεζών έχει ως εξής: 

2α.  Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, που ιδρύθηκε το 1916 µε έδρα την Αθήνα, αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα και 
οι δραστηριότητές της καλύπτουν το σύνολο των τραπεζικών εργασιών.  

Με την απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της τράπεζας Χίου, µέσα 
στο 1998, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ έφθασε σήµερα να ηγείται ενός οµίλου 27 επιχειρήσεων, να καλύπτει το 
σύνολο σχεδόν των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην Ελλάδα 
και να έχει παρουσία στο εξωτερικό. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εκτός των παραπάνω, ελέγχει, άµεσα ή 
έµµεσα, ποσοστό άνω του 50% του µετοχικού κεφαλαίου, των εξής εταιρειών: 1) Πειραιώς 
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Leasing A.E., 2) Πειραιώς Επενδυτική Α.Ε. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, 3) Πειραιώς ΑΕ∆ΑΚ, 
4) Πειραιώς Α.Ε. Παροχής Οικονοµικών Υπηρεσιών και Συµβουλών, 5) Πειραιώς Ασφαλιστική 
Πρακτορειακή Α.Ε., 6) Πειραιώς Prime Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία, 7) Tirana Bank 
S.A., 8) Σίγµα Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9) ABC Professional Services A.E., 10) ABC Systems 
and Software A.E., 11) Lan Wan Networks & Communications A.E. και 12) Multi Collection 
A.E.  

Ο όµιλος της ΠΕΙΡΑΙΩΣ διαθέτει πλέον δίκτυο άνω των 145 καταστηµάτων, ενώ είναι υπό 
κατασκευή άλλα 10 καταστήµατα, οι δε καταθέσεις ξεπερνούν τα 1.550 δις δρχ., οι χορηγήσεις 
τα 700 δις δρχ. και το σύνολο του ενεργητικού προσεγγίζει τα 2 τρις δρχ. Τέλος το σύνολο 
απασχολουµένων ατόµων στον όµιλο ανέρχεται σε 3.200 περίπου.  

Ο κύκλος εργασιών όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4β και εξειδικεύεται για τα πιστωτικά 
ιδρύµατα στο άρθρο 4στ παρ. 4 περίπτωση α του ν.703/77 όπως ισχύει, του οµίλου της Τράπεζας 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην εθνική αγορά, για το 1997, υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 31.929,5 εκατ. δρχ. ποσό 
που αντιστοιχεί σε 103,5 εκατ. ECU, ενώ ο κύκλος εργασιών της στην παγκόσµια αγορά ανήλθε 
σε 33.640,6 εκατ. δρχ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 109,07 εκατ. ECU. Σηµειώνεται ότι ο 
κύκλος εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4β και εξειδικεύεται για τα πιστωτικά 
ιδρύµατα στο άρθρο 4στ παρ. 4 περίπτωση α του ν.703/77 όπως ισχύει, του οµίλου της 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ για το έτος 1998, κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, στην παγκόσµια και εθνική 
αγορά ανήλθε σε 670.421 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε 2.022,4 εκατ. ECU.  

2β.  Η NAT-WEST λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1974 και διενεργεί τραπεζικές εργασίες 
µέσω των Υποκαταστηµάτων της Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω Τράπεζα έχει 
δίκτυο 6 καταστηµάτων στις παραπάνω περιοχές, µε 180 άτοµα προσωπικό και πελατολόγιο που 
απαριθµεί 11.000 πελάτες περίπου. Η NAT WEST εξειδικεύεται κυρίως στους τοµείς του 
Corporate και Private Banking και στον τοµέα της ναυτιλίας.  

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4β και εξειδικεύεται για τα 
πιστωτικά ιδρύµατα στο άρθρο 4στ παρ. 4 περίπτωση α του ν.703/77 όπως ισχύει, της NAT-
WEST το 1997 ανήλθε σε 26.215 εκατ. ECU, ενώ ο κύκλος εργασιών της σε εθνικό επίπεδο το 
ίδιο έτος ανήλθε σε 47.522 εκατ. δρχ. ποσό που αντιστοιχεί σε 154 εκατ. ECU. Ο δε κύκλος 
εργασιών της εν λόγω Τράπεζας το 1998 στην εθνική αγορά ανήλθε σε 38.460 εκατ. δρχ., ποσό 
που αντιστοιχεί σε 116,02 εκατ. ECU. 

3α. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους, λόγω 
των χαρακτηριστικών τους, της τιµής τους και της σκοπούµενης χρήσης τους. Στον ευρύτερο 
χρηµατοπιστωτικό κλάδο η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) σε σειρά αποφάσεων που 
έχει εκδώσει βάσει του Κανονισµού (ΕΟΚ) 4064/89 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (βλ. 
Αποφάσεις IV/M 391, IV/M 213, IV/M 319 κ.α.), διακρίνει πολλές ξεχωριστές αγορές προϊόντων 
και υπηρεσιών, όπως η λιανική τραπεζική (retail banking), η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες 
(private banking), η παροχή καινοτοµικού κεφαλαίου (venture capital), η παροχή πιστώσεων και 
υπηρεσιών (investment banking), η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε µεγάλες επιχειρήσεις 
(corporate banking) κλπ. Στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν κρίνεται σκόπιµη η εξέταση του 
ζητήµατος, εάν οι ανωτέρω ειδικότερες αγορές του τραπεζικού τοµέα αποτελούν και ξεχωριστές 
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σχετικές αγορές, δεδοµένου ότι, όπως αναλύεται παρακάτω, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 
επιχειρήσεις κατέχουν σχετικά µικρά µερίδια στον τραπεζικό κλάδο γενικότερα και σε καµία 
περίπτωση δεν τεκµηριώνεται δεσπόζουσα θέση ή ενίσχυση αυτής. [βλ. σχετ. Αποφάσεις Ε.Α. Νο 
41/1996 (CONSOLIDATED EUROFINANCE HOLDINGS - INTERBANK), 97/1997 
(ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - CHASE MANHATTAN BANK) και 112/98 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε. - ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.)]. Συνεπώς, η σχετική αγορά την οποία αφορά 
η συγκέντρωση είναι γενικά αυτή των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

3β. Εξάλλου η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι 
συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς 
οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού. Στην υπό κρίση υπόθεση, ως σχετική γεωγραφική αγορά θα 
πρέπει να θεωρηθεί η Ελληνική επικράτεια. 

4. ΄Οσον αφορά εις τη δοµή της αγοράς στην Ελλάδα, σύµφωνα µε στοιχεία της 31.12.97 
της ΄Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, δραστηριοποιούνται στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα συνολικά 
44 Εµπορικές τράπεζες, 22 Ελληνικές και 22 Αλλοδαπές, οι οποίες ανήκουν σε µεγάλα διεθνή 
πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και 2 ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί (Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων) ενώ λειτουργούν και επτά (7) συνεταιριστικές τράπεζες.  

Με βάση τα στοιχεία της έκδοσης της ΄Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών «1997 οι Τράπεζες στην 
Ελλάδα», και λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών που υποδηλώνουν τη σχετική θέση 
που κατέχει µία τράπεζα στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο (ήτοι σύνολο ενεργητικού, καταθέσεις 
κάθε µορφής, χορηγήσεις, αριθµός υποκαταστηµάτων και αριθµός απασχολούµενου 
προσωπικού) αλλά και του εύρους και της ποικιλίας των προσφερόµενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, η Εθνική Τράπεζα κατέχει κυρίαρχη θέση, συγκεντρώνοντας το 37% περίπου των 
συνολικών καταθέσεων, το 25% των χορηγούµενων πιστώσεων και το 34,3% του συνόλου των 
στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ των εµπορικών τραπεζών. 

Από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση τράπεζες, ο τραπεζικός όµιλος της ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
συγκεντρώνει στις συνολικές καταθέσεις, χορηγήσεις και συνολικό ενεργητικό ποσοστά 3,5%, 
4,2% και 3,6%, αντιστοίχως των δραστηριοποιουµένων στην Ελλάδα εµπορικών  τραπεζών. Η δε 
NAT-WEST συγκεντρώνει στις συνολικές καταθέσεις, χορηγήσεις και ενεργητικό ποσοστά 
1,27%, 0,6% και 1,52%, αντιστοίχως. 

Μετά δε τη συγκέντρωση, ο όµιλος της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, µε βάση τα στοιχεία του 1997, συγκεντρώνει 
συνολικά το 4,77% περίπου των καταθέσεων, το 4,8% περίπου των χορηγήσεων και το 5,12% 
περίπου του ενεργητικού. 

Οσον αφορά τον πραγµατικό και δυνητικό ανταγωνισµό στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών αναµένεται να είναι έντονος τα προσεχή έτη, κυρίως λόγω της υιοθέτησης του Ευρώ. 
Η υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος θα µεταβάλλει ριζικά τις συνθήκες ανταγωνισµού στο 
ελληνικό πιστωτικό σύστηµα. Το ενιαίο νόµισµα θα καταστήσει πιο πρόσφορη τη διασυνοριακή 
παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από µεγάλες τράπεζες της ζώνης του Ευρώ, µε αποτέλεσµα ο 
ανταγωνισµός να ενταθεί ακόµη περισσότερο για τις ήδη εγκατεστηµένες στην εγχώρια αγορά 
τράπεζες. Επίσης η τεχνολογία (internet, phone banking) θα εντείνει ακόµη περισσότερο τον 
ανταγωνισµό δεδοµένου ότι και η µικρού µεγέθους σύµφωνα µε τον αριθµό των 
υποκαταστηµάτων τους, τράπεζες θα µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους 
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µέσω των δυνατοτήτων που τους παρέχει η τεχνολογία. Νοµικά ή πραγµατικά εµπόδια εισόδου 
στην αγορά δεν υφίστανται και ενδεικτικά αναφέρουµε ότι την τελευταία δεκαετία 
δραστηριοποιήθηκαν στην Ελληνική Τραπεζική αγορά, οι Τράπεζες Εγνατία, Ασπίς, Κύπρου, 
∆ωρική, XIOS BANK. 

5. Επειδή η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη 
γνωστοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1, του ν.703/77, όπως ισχύει, 
δεδοµένου ότι καλύπτεται η δεύτερη εκ των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος, η οποία θέλει ο 
συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ, παρ. 4 και παρ. 5 του νόµου, να ανέρχεται τουλάχιστον στο σε 
δραχµές ισόποσο των 50.000.000 ECU και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 
να πραγµατοποιούν, κάθε µια χωριστά, στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε 
δραχµές ισόποσο των 5.000.000 ECU. 

Επειδή βάσει των όσων αναπτύχθηκαν ανωτέρω για τη δοµή της σχετικής αγοράς, τις 
ανταγωνιστικές συνθήκες σ’ αυτή και τη θέση που κατέχουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, 
είναι φανερό ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν είναι δυνατό να περιορίσει τον ανταγωνισµό στην 
εν λόγω αγορά, δεδοµένου ότι σε καµία περίπτωση δεν τεκµηριώνεται δηµιουργία ή ενίσχυση 
δεσπόζουσας θέσης καθόσον µετά τη συγκέντρωση ο όµιλος Πειραιώς, µε βάση τα στοιχεία του 
1997, συγκεντρώνει το 4,80% των συνολικών χορηγήσεων, το 4,77% των καταθέσεων και το 
5,12% του συνολικού ενεργητικού. 

Επειδή οι περιεχόµενοι εις τη σύµβαση δευτερεύοντες περιορισµοί είναι απαραίτητοι για την 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και υπό τους όρους που συνεφωνήθησαν δεν περιορίζουν τον 
ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων - υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος απαγόρευσης της από 1.4.1999 γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε την εξαγορά των στοιχείων του 
Ενεργητικού και του Παθητικού των εν Ελλάδι υποκαταστηµάτων της εταιρείας NATIONAL 
WESTMINSTER BANK PLC από την εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 26
η

 Μαΐου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                 Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

   Χαρίλαος Χάρακας 

Η Γραµµατέας 

 

Αλεξάνδρα Μαρία Ταραµπίκου 

 


