
ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
 

1 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ.  488/VI/2010 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 

 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων 
της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6η Μαΐου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
11:00, µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος:    ∆ηµήτριος Κυριτσάκης. 

Μέλη:           ∆ηµήτριος Αυγητίδης και 
                   Φραγκίσκος Αρµάος, λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος του τακτικού  
                   µέλους Βασιλείου Νικολετόπουλου.  
Γραµµατέας: Ευαγγελία Ρουµπή. 

 
Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης 
γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της 
σκοπούµενης απόκτησης από τo «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 32,9% των κοινών µετά ψήφου µετοχών της «ASPIS 
BANK A.T.E.», µέσω της κατανοµής µετοχών που έµειναν αδιάθετες, στο πλαίσιο 
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της «ASPIS BANK A.T.E.».  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής όρισε Γραµµατέα της 
συζήτησης την Ευαγγελία Ρουµπή µε αναπληρώτρια αυτής την Παρασκευή Ζαχαριά. 

Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
2735/05.05.2010 Εµπιστευτική Έκθεσή του και πρότεινε, για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν, τη µη απαγόρευση της υπ’ αριθ. ηµ. πρωτ. 
1729/23.03.2010  γνωστοποιηθείσης συγκέντρωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4β και 4δ 
παρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει. 

Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη για λήψη απόφασης και αφού έλαβε 
υπόψη την έκθεση του Προέδρου, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω 
υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο,  

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 , 3 και 4 του ν. 703/77  µε την οποία 
προσδιορίζεται  η έννοια της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, προκύπτει ότι απόκτηση 
αποκλειστικού ελέγχου δύναται να συνιστά και η απόκτηση µειοψηφικής συµµετοχής 
στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, δηλαδή συµµετοχής σε ποσοστό κάτω από 50%, 
υπό ειδικές συνθήκες. Η µειοψηφική συµµετοχή θεµελιώνει ειδικότερα τον έλεγχο 
όταν παράσχει στην αποκτώσα επιχείρηση τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής 
επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων της 
αποκτώµενης επιχείρησης ενώ ένας µειοψηφών µέτοχος αποκτά de facto τον 
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αποκλειστικό έλεγχο µιας επιχείρησης, στην περίπτωση που έχει πολλές πιθανότητες 
να εξασφαλίσει πλειοψηφία στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων, ιδίως όταν οι 
υπόλοιπες µετοχές είναι διασκορπισµένες στο ευρύ κοινό και η εκπροσώπηση των 
µετόχων αυτών στις γενικές συνελεύσεις είναι µικρή.  

Προκειµένου, εποµένως,  να διαπιστωθεί η απόκτηση de facto αποκλειστικού ελέγχου 
µέσω µειοψηφικής συµµετοχής, ερευνάται η εκπροσώπηση των µετόχων στις γενικές 
συνελεύσεις της αποκτώµενης επιχείρησης, τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια, 
ώστε να εξακριβωθεί η θέση και ο ρόλος των µετόχων, η κατανοµή των ψήφων στις 
Γενικές Συνελεύσεις καθώς και το ποσοστό που απαιτείται για την υιοθέτηση 
αποφάσεων, πέραν του οποίου δύναται να ασκηθεί de facto έλεγχος της επιχείρησης. 
Εφόσον, δε µε βάση τη συµµετοχή του µειοψηφούντος µετόχου, την παραδοσιακή 
κατανοµή των ψήφων στις συνελεύσεις των µετόχων και τη θέση των άλλων 
µετόχων, ο µειοψηφών µέτοχος είναι πιθανόν να έχει σταθερή πλειοψηφία κατά τις 
ψηφοφορίες αυτές, τότε αυτός ο µειοψηφών µέτοχος θεωρείται ότι ασκεί 
αποκλειστικό έλεγχο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ελέγχου µε 
ποσοστά 46,5%, 39%, και 25,9% του µετοχικού κεφαλαίου.  

 

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ  

Με το µε ηµ. αρ. πρωτ. 1729/23.03.2010 έγγραφο, γνωστοποιήθηκε  εµπροθέσµως 
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως 
ισχύει, από το «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.» 
(εφεξής «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο») πριν την απόκτηση των µετοχών, η οποία 
έλαβε χώρα την 15.4.2010, η πρόθεση να συµµετάσχει, µέσω του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών, στη σκοπούµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της «ASPIS BANK A.T.E.» 
(εφεξής «Αspis Bank»), σε ποσοστό 30-32,9% του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής.  

Με την υποβολή της γνωστοποίησης, κατετέθη το προβλεπόµενο από το νόµο 
παράβολο των 1.050 ευρώ, διπλότυπο είσπραξης υπ’αριθµ. 2057/23.03.2010, ∆.Ο.Υ. 
ΣΤ΄ Αθηνών, δηµοσιεύτηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 4β παρ. 6 του ν. 703/77 
ανακοίνωση στο φύλλο της 1ης Απριλίου 2010 της ηµερήσιας οικονοµικής 
εφηµερίδας «ΕΞΠΡΕΣ» και παρασχέθηκαν, επίσης εµπροθέσµως τα πρόσθετα και 
διευκρινιστικά στοιχεία για τη συµπλήρωση του φακέλου, τα οποία προσκοµίστηκαν 
από το γνωστοποιούν µέρος την 12.04.2010. 

Όπως σηµειώνεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2094/12.04.2010 επιστολή του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, «η γνωστοποιούµενη συναλλαγή προκαλείται από 
συµµετοχή της Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. στην αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Aspis Bank ATE. Μετά την 
έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α., οι 
νεοκδοθησόµενες και αποϋλοποιηµένες µετοχές της Aspis Bank ATE θα πιστωθούν 
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ηλεκτρονικά στις µερίδες των επενδυτών µέσω του Συστήµατος Άυλων Τίτλων της 
ΕΧΑΕ.»  

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Aspis Bank, κατά τη 
συνεδρίαση της 23.07.2009, και το εξουσιοδοτηµένο ∆.Σ., κατά τη συνεδρίασή του 
της 01.03.2010, αποφάσισαν, µεταξύ άλλων, την υπό εξέταση αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της τράπεζας, κατά 76.876.864,80 ευρώ. Σηµειώνεται ότι είχε προηγηθεί 
προηγούµενη Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 23.01.2009, για αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, η οποία µέχρι την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.07.2009 δεν είχε υλοποιηθεί.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, κατά την υπ’ αριθµό 
159/9.2.2010 συνεδρίασή του, αποφάσισε την κατ’ αρχήν πρόθεση συµµετοχής του 
στη σκοπούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Την απόκτηση συµµετοχής επί του συνολικού, µετά από την ολοκλήρωση της 
αύξησης, µετοχικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων ψήφου της Aspis Bank, σε ποσοστό 
που θα κυµαίνεται από 30% έως κατ’ ανώτατο όριο 32,9%, από τις τυχόν αδιάθετες 
µετοχές. 
β) Τη µη άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης ή τυχόν δικαιωµάτων προεγγραφής, 
εκ µέρους των βασικών µετόχων της Aspis Bank, είτε φυσικών είτε νοµικών 
προσώπων. 
γ) Την οριστικοποίηση, εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Aspis Bank, των 
ειδικότερων όρων της αύξησης και κυρίως της τιµής διάθεσης εκάστης µετοχής. 
δ) Την προηγούµενη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές. 

Στη συνέχεια, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, κατά την 
υπ’ αριθµό 160/01.03.2010 συνεδρίασή του, αποφάσισε να διατηρήσει την πρόθεση 
συµµετοχής του στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank, δεδοµένου ότι η 
ανακοινωθείσα τιµή διάθεσης βρισκόταν εντός του εύρους των τιµών, µε βάση τις 
οποίες προτίθετο να συµµετάσχει στην εν λόγω αύξηση, υπό την αίρεση πλήρωσης 
και των λοιπών προϋποθέσεων που είχε ήδη αποφασίσει κατά την υπ’ αριθµό 
159/09.02.2010, συνεδρίασή του.    

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Aspis Bank, στο πλαίσιο της άσκησης της διακριτικής 
του ευχέρειας σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 8 εδ. στ΄ του Κ.Ν. 2190/1920, 
αποφάσισε, την 1η Απριλίου 2010, την κατανοµή στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, 
µέσω του Βιβλίου Ζήτησης, 50.094.030 αδιάθετων µετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 32,9% επί του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της 
Aspis Bank. Το ποσοστό κάλυψης του µετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank, ανήλθε 
σε 68,84% και το µετοχικό κεφάλαιό της αναµενόταν ότι θα αυξηθεί κατά 
52.918.468,80 ευρώ, µε την έκδοση 88.197.448 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη.  

Σε συνέχεια της από 1ης Απριλίου 2010 απόφασής του και τη λήξη, στις 14.04.2010, 
της προθεσµίας άσκησης των δικαιωµάτων υπαναχώρησης επενδυτών κατ’ άρθρο 16 
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παρ. 3 του Ν.3401/2005, σε συνδυασµό µε τη δηµοσίευση του από 08.04.2010 
Συµπληρώµατος Ενηµερωτικού ∆ελτίου, το ∆.Σ. της Aspis Bank, στη συνεδρίασή 
του της 15ης Απριλίου 2010, διαπίστωσε, µε βάση τις εµπρόθεσµες Αιτήσεις 
Άσκησης ∆ικαιώµατος Υπαναχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της αναλογικής 
υπαναχώρησης του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (που τέθηκαν υπόψη του ∆.Σ. της 
Aspis Bank από την Υπηρεσία Θεµατοφυλακής της Τράπεζας και από το ∆ιαχειριστή 
του Βιβλίου Ζήτησης), την υπαναχώρηση (πλήρη και µερική) 24 επενδυτών, για 
συνολικό αριθµό 7.577.976 µετοχών. 

Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ενδιάµεση µεταβολή του συνολικού ποσοστού 
κάλυψης της αύξησης, το ∆.Σ. της Aspis Bank αποφάσισε την τροποποίηση της από 
01.04.2010 απόφασής του περί κατανοµής αδιάθετων µετοχών στο Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο µέσω του Βιβλίου Ζήτησης, ώστε σε αυτό να κατανέµονται 47.602.370 
κοινές µετά ψήφου µετοχές (αντί 50.094.030 µετοχών, που θα διετίθεντο σύµφωνα µε 
την από 01.04.2010 κατανοµή), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 32,9% επί του 
µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Aspis Bank, κατόπιν της 
ολοκλήρωσης της αύξησης. Το τελικό ποσό της κάλυψης της αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου της Aspis Bank ανήλθε τελικά σε 62,92%, το συνολικό ποσό των 
κεφαλαίων που αντλήθηκαν διαµορφώθηκε σε 48.374.406,60 ευρώ, ενώ η αξία της 
επένδυσης του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ανήλθε σε 28.561.422 ευρώ. 

Όπως σηµειώνεται στη γνωστοποίηση, ενόψει της υφιστάµενης διασποράς µετοχών 
και του γεγονότος ότι οι µέχρι σήµερα κύριοι µέτοχοι της Aspis Bank είναι 
ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν 
τεθεί υπό εκκαθάριση και ως εκ τούτου αδυνατούσαν να µετάσχουν στην αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου, η απόκτηση ποσοστού 32,9% των µετοχών της Aspis Bank 
από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο οδηγεί στην εν τοις πράγµασι σηµαντική επιρροή 
του δεύτερου επί της πρώτης.  

Ειδικότερα, η µετοχική διάρθρωση της Aspis Bank µετά την εκπνοή της προθεσµίας 
άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης, προεγγραφών και εγγραφών 
απασχολουµένων και την από 15.04.2010 διάθεση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Aspis Bank αδιάθετων µετοχών, έχει ως εξής: 

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010) 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

COMMERCIAL VALUE A.A.E. 9.490.317 6,233% 
COMMERCIAL VALUE ASSET VALUE 
εσωτερικό µεταβλητό κεφάλαιο 

 
9.371.348 

 
6,155% 

COMMERCIAL VALUE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 912.080 0,599% 
COMMERCIAL VALUE INVESTMENT 
BOND PLUS 

 
651.666 

 
0,428% 

COMMERCIAL VALUE ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

 
632.500 

 
0,415% 
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COMMERCIAL VALUE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 550.000 0,361% 
COMMERCIAL VALUE INVESTMENT PLUS 
REGULAR 

 
413.916 

 
0,23% 

COMMERCIAL VALUE INVESTMENT 
BOND 

194.936 0,128% 

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. 5.824.551 3,825% 
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
3.629.325 

 
2,384% 

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ. 3.173.154 2,084% 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 47.602.370 32,9% 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 62.241.897 44,216% 
ΣΥΝΟΛΟ 144.688.060 100% 
 

Β. ΤΑ ΜΕΡΗ 

Τα συµµετέχοντα στην υπό εξέταση συγκέντρωση µέρη είναι το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο (το γνωστοποιούν µέρος) και η τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία 
Αspis Bank (εξαγοραζόµενη εταιρία). 

Β.1.  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ   

Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ως πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια της παρ. 1 του 
άρθρου 2 Ν.3601/2007.   

Ο καταστατικός σκοπός του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου συνίσταται στη, για δικό 
του λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, 
αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία, διενέργεια άνευ περιορισµού ή άλλης 
διακρίσεως, του συνόλου των εργασιών και δραστηριοτήτων που εκάστοτε 
επιτρέπονται σε ηµεδαπά πιστωτικά ιδρύµατα από την κείµενη νοµοθεσία.  

Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο αποτελεί εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών, ήδη από 05.06.2006, βασικός δε µέτοχός του την 31.12.2009 είναι το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο κατέχει το 34,043% του µετοχικού του κεφαλαίου 
(στοιχεία της 31.12.2009).  

∆εύτερος µεγαλύτερος µέτοχος είναι η ανώνυµη εταιρία «Ελληνικά Ταχυδροµεία 
Α.Ε» (ΕΛΤΑ), που κατέχει το 10% του µετοχικού του κεφαλαίου (έµµεση συµµετοχή 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου). Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G 
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε» κατέχει άµεσα ποσοστό 6,803%, ενώ η ανώνυµη 
εταιρία µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε» κατέχει 
άµεσα ποσοστό 6,693%. Το υπόλοιπο 42,46% του µετοχικού κεφαλαίου του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κατέχεται από επενδυτικό κοινό. 
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Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κατέχει το 51% της ανώνυµης εταιρίας µε την 
επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ».  

Επίσης, συµµετέχει µε ποσοστό 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 
«HELLENIC POST CREDIT A.E ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» (πρώην 
«ΜΠΕΣΤΛΑΙΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.»)1 και µε 
ποσοστό 50,01% στην νεοϊδρυθείσα εταιρία «POST INSURANCE BROKERAGE – 
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.».2  

Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο συµµετέχει, επίσης, µε ποσοστό 50,01% στην 
νεοϊδρυθείσα εταιρία «POST BANK GREEN INSTITUTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», µε ποσοστό 22,43% στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής3, ενώ το ποσοστό συµµετοχής του στα «Ελληνικά 
Ταχυδροµεία Α.Ε.» ανέρχεται σε 10%.  

Ο κύκλος εργασιών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, για την οικονοµική χρήση 
2009, ανήλθε σε 725,757 εκατ. ευρώ σε ατοµική βάση και σε 732,829 εκατ. ευρώ σε 
ενοποιηµένη βάση, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Β.2. ASPIS BANK 

Η Aspis Bank ιδρύθηκε το 1992 από τον Παύλο ∆. Ψωµιάδη και την ασφαλιστική 
εταιρία «AEGON B.V.».  

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της, η εταιρία έχει ως αποκλειστικό 
σκοπό τη διενέργεια, για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων, όλων των 
επιτρεπόµενων από τη νοµοθεσία τραπεζικών εργασιών. 

Οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το Σεπτέµβριο 
του 1998. 
Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της Aspis Bank, για το οικονοµικό έτος 2009, ανήλθε 
σε  169,366 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της σε εθνικό επίπεδο ανήλθε σε 
118,857 εκατ. ευρώ. 
 
Γ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  

Γ.1.  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Οι σχετικές αγορές προϊόντων, στις οποίες δραστηριοποιείται η Aspis Bank, είναι η 
τραπεζική αγορά (Λιανική τραπεζική, Corporate Banking, Private Banking κ.λπ.), η 
αγορά παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (εκτέλεση και λήψη/διαβίβαση εντολών, 
θεµατοφυλακή χρηµατοπιστωτικών µέσων), η αγορά ανάπτυξης και διαχείρισης 

                                                 
1 Βλ. Απόφαση Ε.Α. υπ’ αριθµ. 404/V/2008. 
2 Βλ. Απόφαση Ε.Α. υπ’ αριθµ. 449/V/2009. 
3 Από τα προσκοµισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η συµµετοχή αυτή δεν εξασφαλίζει στο Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο έλεγχο επί της Τράπεζας Αττικής. 
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Αµοιβαίων Κεφαλαίων, η αγορά ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, η αγορά 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και η αγορά συναλλάγµατος. 

Οι σχετικές αγορές προϊόντων, στις οποίες δραστηριοποιείται το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο είναι η τραπεζική αγορά (Λιανική τραπεζική, Corporate, Personal & 
Private Banking, θεµατοφυλακή, κ.ά.) και η αγορά ανάπτυξης και διαχείρισης 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων.  

Κατά συνέπεια , η υπό εξέταση συγκέντρωση αφορά:  

(α) στην τραπεζική αγορά (λιανική τραπεζική, corporate banking, private banking, 
θεµατοφυλακή κ.λπ.) και  

(β) στην αγορά ανάπτυξης και διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων,  

στις οποίες δραστηριοποιούνται και τα δύο συµµετέχοντα, στην υπό κρίση πράξη, 
µέρη. 

Γ.2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Ως σχετική γεωγραφική αγορά, στο πλαίσιο της υπό εξέταση συγκέντρωσης, 
θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

Γ.3. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης, λόγω των µικρών µεριδίων των 
συµµετεχόντων στην υπό κρίση συγκέντρωση µερών στις σχετικές αγορές, στις 
οποίες δραστηριοποιούνται, στην υπό εξέταση πράξη δεν υπάρχουν επηρεαζόµενες 
αγορές. 
Γ.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, τα δύο συµµετέχοντα στην υπό εξέταση συγκέντρωση µέρη 
δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στην τραπεζική αγορά και στην αγορά ανάπτυξης 
και διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, κατέχοντας µικρά µερίδια αγοράς.  

Στην τραπεζική αγορά, µε βάση τις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις των τραπεζών για την οικονοµική χρήση 2009 και το Στατιστικό ∆ελτίο 
Οικονοµικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος, προκύπτει ότι τα µερίδια του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Aspis Bank ανέρχονται σε  4,29% και 0,6% 
αντίστοιχα. 

Στην αγορά ανάπτυξης και διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών και βάσει του συνολικού Ενεργητικού 
των Αµοιβαίων Κεφαλαίων, προκύπτει ότι την 31.12.2009 τα µερίδια του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Aspis Bank ανέρχονταν σε  1,15 % και 0,506% 
αντίστοιχα. 

Γ.4.1. ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης και της µε ηµ. αριθ. πρωτ. 
2095/12.04.2010 απαντητικής επιστολής του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, τα µερίδια 
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αγοράς του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, στις σχετικές αγορές, στις οποίες 
δραστηριοποιείται, έχουν ως ακολούθως: 

Πίνακας 2: ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (στοιχεία 
31.12.2009)  

(ποσά σε χιλ.ευρώ) 

Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο 

Σύνολο  
Αγοράς 

Μερίδιο  
Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου 

Σύνολο Ενεργητικού  17.955.517  418.649.100  4,29%  

Σύνολο χορηγήσεων  8.065.471 253.429.100 3,18% 

Σύνολο υποχρεώσεων 
προς πελάτες (καταθέσεις)  

12.632.215 237.977.800 5,31% 

 
  

Γ.4.2. ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ASPIS BANK 

Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης και της µε ηµ. αριθ. πρωτ. 
2095/12.04.2010 απαντητικής επιστολής του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, τα µερίδια 
αγοράς της Aspis Bank στις σχετικές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται, έχουν ως 
εξής: 

Πίνακας 3: ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Aspis Bank (στοιχεία 31.12.2009)  

 (ποσά σε χιλ.ευρώ) 
Αspis Βank 

Σύνολο  
Αγοράς 

Μερίδιο  
Αspis Βank 

Συνολικό Ενεργητικό (τραπεζική 
αγορά) 

2.428.022 418.649.100 0,6% 

∆ιαχείριση Aµοιβαίων Kεφαλαίων(i) 53.647 10.680.467 0,50% 

Ασφαλιστική ∆ιαµεσολάβηση(ii) 3.030 4.750.600 0,06% 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση(iii)  34.522 2.564.781 1,35% 

Αγοραπωλησία Συναλλάγµατος (δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία)4 

Συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο  
Αθηνών 

489.866 101.702.703 0,48% 

(i) Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών 
(ii) Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
(iii)  Πηγή: Ένωση Ελληνικών Εταιριών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

                                                 
4 Στην απαντητική επιστολή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατό να 
υπολογιστεί το µερίδιο της Aspis Bank στη συγκεκριµένη αγορά, καθώς δεν υπάρχουν ακριβή 
στοιχεία. ∆εδοµένου ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν αναµένεται να έχει καµία επίδραση στην εν 
λόγω αγορά, στην οποία δε δραστηριοποιείται το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, περαιτέρω έρευνα 
σχετικά µε το µερίδιο της Aspis Bank παρέλκει.  
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Ειδικά για την τραπεζική αγορά, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆εκεµβρίου του 2009 
της Τράπεζας της Ελλάδος (Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας), τα µερίδια 
αγοράς της Aspis Bank, µε βάση το σύνολο του Ενεργητικού, το σύνολο των 
χορηγήσεων και το σύνολο των καταθέσεων, αντίστοιχα, ήταν : 
 
Πίνακας 4: ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Aspis Bank (στοιχεία 31.12.2009) 

(ποσά σε χιλ.ευρώ) 
Aspis Bank 

Σύνολο  
Αγοράς 

Μερίδιο  
Aspis Bank 

Σύνολο Ενεργητικού  2.428.022 418.649.100 0,6% 

Σύνολο χορηγήσεων (µετά από 
προβλέψεις)  

1.871.434 253.429.100 0,7% 

Σύνολο υποχρεώσεων προς πελάτες 
(καταθέσεις)  

1.769.139 237.788.700 0,7% 

 

∆. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Συνοψίζοντας όσα προαναφέρθηκαν, τα συµµετέχοντα στην υπό κρίση συγκέντρωση 
µέρη δραστηριοποιούνται: (i) στην τραπεζική αγορά, (ii) στην αγορά παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών, (iii) στην αγορά ανάπτυξης και διαχείρισης Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων, (iv) στην αγορά ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, (v) στην αγορά 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και (vi) στην αγορά συναλλάγµατος. 

Στις αγορές της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και στην αγορά συναλλάγµατος δραστηριοποιείται µόνο ο 
όµιλος της Aspis Bank, µε συνολικό µερίδιο αγοράς 0,48%, 0,06% και 1,35%, 
αντίστοιχα, για τις πρώτες τρεις αγορές, ενώ για την αγορά συναλλάγµατος δεν 
υπάρχουν ακριβή στοιχεία (βλ. σχετικά Πίνακα 3). Συνεπώς, η υπό εξέταση 
συγκέντρωση δεν αναµένεται να έχει καµία επίδραση στο βαθµό συγκέντρωσης των 
συγκεκριµένων αγορών.   

Όσον αφορά στην τραπεζική αγορά, όπου δραστηριοποιούνται και τα δύο 
συµµετέχοντα στη συγκέντρωση µέρη, [(η εξαγοράζουσα Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 
µε µερίδιο αγοράς 4,29% και η εξαγοραζόµενη Aspis Bank µε µερίδιο 0,6% (βλ. 
Πίνακες 9 και 11)], βάσει του περιορισµένου συνολικού µεριδίου αγοράς, το οποίο 
ανέρχεται σε 4,89%, η γνωστοποιούµενη πράξη δεν αναµένεται να επιδράσει 
σηµαντικά στο βαθµό συγκέντρωσης της αγοράς.  

Οµοίως, όσον αφορά στην αγορά ανάπτυξης και διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
όπου, επίσης, δραστηριοποιούνται και τα δύο συµµετέχοντα στη συγκέντρωση µέρη, 
(η εξαγοράζουσα Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο µε µερίδιο αγοράς 1,15% και η 
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εξαγοραζόµενη Aspis Bank µε µερίδιο 0,5%), βάσει του περιορισµένου συνολικού 
µεριδίου αγοράς το οποίο ανέρχεται σε 2%, η γνωστοποιούµενη πράξη δεν 
αναµένεται να επιδράσει σηµαντικά στο βαθµό συγκέντρωσης της αγοράς.  

Άλλωστε όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν επηρεαζόµενες αγορές από την υπό 
κρίση πράξη.  

Με την γνωστοποιηθείσα πράξη, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο απέκτησε ποσοστό 
32,9% του µετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank. Εξετάζεται εν προκειµένω εάν µε 
τη µειοψηφική αυτή συµµετοχή το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο αποκτά τη δυνατότητα 
άσκησης καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα της Aspis Βank, ώστε να 
πραγµατοποιείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 του ν. 
703/77, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, σηµειώνονται τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Καταστατικού της Aspis Βank, για τα ζητήµατα 
σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας, λήψης αποφάσεων και αρµοδιοτήτων της 
Γενικής Συνέλευσης εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Καταστατικού της Aspis Βank για το 
δικαίωµα συµµετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση εφαρµόζονται οι 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920. 

Στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2094/12.4.2010 επιστολή παροχής στοιχείων, το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο διευκρινίζει ότι «τα δικαιώµατα ψήφου των µετόχων της Aspis Bank ATE 
είναι ανάλογα µε το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου που αυτοί κατέχουν και δεν 
υπάρχει διαφορά όσον αφορά στα δικαιώµατα ψήφου µεταξύ των µετόχων». 
Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο «δεν διατηρεί οιαδήποτε 
συµφωνία µε µετόχους της Aspis Bank ATE. Επιπλέον, δεν είναι γνωστή η ύπαρξη 
ιδιαιτέρων συµφωνιών µεταξύ των λοιπών µετόχων της τελευταίας».   

Όσον αφορά στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που παρέχουν οι αποκτηθείσες 
µετοχές στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και λαµβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις 
µεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στη µετοχική σύνθεση της Aspis 
Bank και την ευρεία διασπορά των µετοχών της, από τα προσκοµισθέντα στοιχεία 
προκύπτει ότι: 

Τα ποσοστά συµµετοχής των µετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις της Aspis Bank κατά 
την περίοδο 2007-2009, διαµορφώθηκαν ως εξής: 
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Ηµεροµηνία-
Είδος Γενικής 
Συνέλευσης 
 

Σύνολο Μετόχων 
που παρίστανται  
Εµπρόθεσµη 
κατάθεση 
(% Συνολικού 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου) 

Σύνολο Μετόχων 
που παρίστανται 
Εκπρόθεσµη 
κατάθεση 
(% Συνολικού 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου) 

Σύνολο Μετόχων - 
Εµπρόθεσµη & 
Εκπρόθεσµη 
κατάθεση 
(% Συνολικού 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου) 

10.05.2007 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση  

28 µέτοχοι – 
38.468.672 µετοχές 
(60,60%) 

22 µέτοχοι 4.211.237 
µετοχές (6,63%) 

50 µέτοχοι 
42.679.9095 µετοχές 
(67,23%) 

17.04.2008 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

50 µέτοχοι – 
42.227.841 µετοχές 
(65,915%) 

6 µέτοχοι 726.162 
µετοχές (1,133%) 

56 µέτοχοι 
42.954.0036 µετοχές 
(67,048%) 

13.06.2008 
Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση 

27 µέτοχοι – 
39.094.157 µετοχές 
(61,023%) 

27 µέτοχοι 3.831.864 
µετοχές (5,981%) 

54 µέτοχοι 
42.926.021 µετοχές 
(67,004%) 

30.07.2008  
Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση 

38 µέτοχοι – 
41.356.476 µετοχές 
(64,555%) 

4 µέτοχοι 7.480 
µετοχές (0,011%) 

42 µέτοχοι 
41.363.956 µετοχές 
(64,566%) 

23.01.2009 
Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση 

31 µέτοχοι – 
38.707.499 µετοχές 
(60,42%) 

23 µέτοχοι 1.989.292 
µετοχές (3,11%) 

54 µέτοχοι 
40.696.791 µετοχές 
(63,53%) 
 
 

29.04.2009 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

31 µέτοχοι – 
42.779.434 µετοχές 
(66,776%) 

3 µέτοχοι 10.780 
µετοχές (0,017%) 

34 µέτοχοι 
42.790.214 µετοχές 
(66,793%) 

23.07.2009 
Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση 

96 µέτοχοι – 
42.774.219 µετοχές  
(66,77%) 

3 µέτοχοι 27.744 
µετοχές (0,05%) 

99 µέτοχοι 
42.801.963 (66,82%) 

Κατά τη Γενική Συνέλευση της 23.07.2009 µε την οποία αποφασίστηκε και η αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank, η συµµετοχή των µετόχων συνολικά 
ανήλθε σε ποσοστό 66,82%. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το Πρακτικό της 
ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, ο κ. ∆ηµήτριος Βιδάλης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Commercial Value, εκπροσώπησε 11 µετόχους που αντιστοιχούσαν 
στο 39,73% του µετοχικού κεφαλαίου Συγκεκριµένα, εκπροσώπησε τις 8 εταιρείες – 
µετόχους της Aspis Bank, που φέρουν την επωνυµία «Commercial Value», µε 
ποσοστό 34,68% του µετοχικού κεφαλαίου, και 3 µετόχους (τις εταιρείες «Aspis 
Holding Public Company Ltd» και «Aspis Liberty Life Insurance Public Company 

                                                 
5 Σύνολο µετοχικού κεφαλαίου 63.479.403 µετοχές 
6 Σύνολο µετοχικού κεφαλαίου 64.064.054 µετοχές. 
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Ltd» και το δικό του ποσοστό) που αντιστοιχούσαν στο 5,05% του µετοχικού 
κεφαλαίου. Ο κ. Χρήστος Σορωτός, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
«Aspis Bank», εκπροσώπησε 70 µετόχους που αντιστοιχούσαν στο 23,02% του 
µετοχικού κεφαλαίου, το 19,71% του οποίου ανήκε στις 3 εταιρείες – µετόχους της 
Aspis Bank που φέρουν την επωνυµία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». Το υπόλοιπο 3,31% 
ανήκε σε 67 εταιρείες και απλούς µετόχους. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 17, µετά την εκπνοή της προθεσµίας άσκησης των 
δικαιωµάτων προτίµησης, προεγγραφών και εγγραφών απασχολουµένων και την από 
15.04.2010 διάθεση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των αδιάθετων µετοχών της Aspis 
Bank, τα ανωτέρω ποσοστά των εταιριών – µετόχων της Aspis Bank µε την επωνυµία 
«Commercial Value» και των εταιρειών – µετόχων της Aspis Bank µε την επωνυµία 
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» στο µετοχικό κεφάλαιο της Aspis Bank µειώθηκαν σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 50%, καθώς οι εταιρείες αυτές δεν άσκησαν δικαιώµατα προτίµησης, 
και πλέον διαµορφώνονται ως εξής: το ποσοστό των 8 εταιρειών εταιριών – µετόχων 
της Aspis Bank µε την επωνυµία «Commercial Value» σε 14,55% και το ποσοστό 
των εταιρειών - µετόχων της Aspis Bank µε την επωνυµία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» σε 
8,293%. 

Τέλος, όσον αφορά στη συµµετοχή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Aspis Bank, προς απάντηση ερωτήµατος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανταγωνισµού σχετικά µε τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Aspis Bank, 
µετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, αναφέρεται σε επιστολή 
του κ. Σπυρίδωνα Παντελιά, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ∆.Σ του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου, της 1ης Απριλίου 2010 ότι, «….όσον αφορά την υφιστάµενη ή τη 
µελλοντική σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Aspis Bank» δεν έχει υπάρξει 
µέχρι σήµερα οποιαδήποτε συµφωνία ή άλλος προγραµµατισµός ή σχετική πρόβλεψη, 
για ενδεχόµενη αλλαγή των µελών του. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο προτίθεται, επί 
του παρόντος, να ασκεί την επιρροή του δια µέσου των αποφάσεων των Γενικών 
Συνελεύσεων, δια των δικαιωµάτων ψήφου των µετοχών που πρόκειται να αποκτήσει». 

Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένης α) της µεγάλης διασποράς του µετοχικού 
κεφαλαίου της «Aspis Βank» και κατ’ επέκταση των αντιστοιχούντων δικαιωµάτων 
ψήφου στο επενδυτικό κοινό, η οποία από 15.4.2010 ανέρχεται σε ποσοστό 44,216%, 
β) του πολύ µικρού ποσοστού µετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από τους λοιπούς 
µετόχους, δηλαδή τις οκτώ εταιρείες – µετόχους της Aspis Bank µε την επωνυµία 
«Commercial Value» και τις τρεις εταιρείες – µετόχους της Aspis Bank µε την 
επωνυµία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», και γ) της απουσίας ειδικών συµφωνιών µεταξύ των 
µετόχων συνάγεται ότι η απόκτηση της µειοψηφικής συµµετοχής ποσοστού 32,9% εκ 
µέρους του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου στο µετοχικό κεφάλαιο της Aspis Βank 
συνεπάγεται την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

                                                 
7 µετοχική σύνθεση της 15ης Απριλίου 2010, στην ενότητα Α. ανωτέρω 
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επί της Aspis Βank. Συνεπώς, η γνωστοποιηθείσα πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά 
την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει.  
Η γνωστοποιηθείσα πράξη συνιστά οριζόντια συγκέντρωση. Αν και η γνωστοποιούσα 
επιχείρηση είναι άµεσος ανταγωνιστής της αποκτώµενης επιχείρησης, καθώς και οι 
δύο δραστηριοποιούνται στις ως άνω ορισθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών8, από 
την ανάλυση στην ενότητα ∆. της παρούσας προκύπτει ότι η γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση δεν αναµένεται να µεταβάλει τις υφιστάµενες συνθήκες ανταγωνισµού 
στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. Κατά συνέπεια, δεδοµένου ότι α) τα µερίδια 
αγοράς των εµπλεκοµένων µερών είναι χαµηλά και β) στις σχετικές αγορές 
παρατηρείται σηµαντική παρουσία πολλών άλλων ανταγωνιστών, εκτιµάται ότι η υπό 
κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να 
περιορίσει τον ανταγωνισµό στις επιµέρους αγορές στις οποίες αφορά. Πρέπει 
εποµένως να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση , όπως στο διατακτικό. 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
αποφάσισε οµόφωνα και εγκρίνει, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, 
όπως ισχύει, τη σκοπούµενη απόκτηση από τo «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 32,9% των κοινών µετά ψήφου µετοχών της 
«ASPIS BANK A.T.E.», µέσω της κατανοµής µετοχών που έµειναν αδιάθετες, στο 
πλαίσιο αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της «ASPIS BANK A.T.E.» καθόσον η 
συγκεκριµένη συγκέντρωση δε φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει 
σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά και 
επιπρόσθετα δεν διαπιστώνεται κατοχή δεσπόζουσας θέσης πριν ή µετά τη 
συγκέντρωση. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 6η Μαΐου 2010. 

Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 
26 παρ. 6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006).    

 
 
                                                                                         Ο Πρόεδρος 
                                                                           και Συντάκτης της Απόφασης 

 
          Η Γραµµατέας 

 
                                                                                ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 
       Ευαγγελία Ρουµπή 
 
                                                 
8 Βλ. ανωτέρω υπό Γ 


