
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19 / ΙΙ /1998 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 Οκτωβρίου  
1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση :  
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 

Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, 
 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, 
 Λεωνίδας Νικολούζος, 
 Μελίνα, Μουζουράκη και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος. 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη 
συνεδρίαση λόγω κωλύµατος. 

Θέµα της συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της συγκέντρωσης των εταιρειών VICTORIA 
INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT FUR BETEILIGUNGEN και 
ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, η οποία συµφωνήθηκε µε τη 
γνωστοποιηθείσα την 14.8.1998 στη Γραµµατεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4β ν.703/77, όπως ισχύει, από 31.7.1998 σύµβαση πώλησης µετοχών 
µεταξύ της πρώτης των ως άνω εταιρειών και της µητρικής της δεύτερης αυτών VEREINTE 
VERSICHERUNG AG. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι εταιρείες α) VICTORIA INTERNATIONAL 
AKTIENGESELLSCHAFT FUR BETEILIGUNGEN, δια των πληρεξουσίων της δικηγόρων 
Παναγιώτη Κανελλόπουλου και Βικτωρίας Π. Κανελλοπούλου και β) για την εταιρεία 
VEREINTE VERSICHERUNG AG, ο νόµιµος εκπρόσωπός της Ιωάννης Παυλίδης, µετά του 
πληρεξουσίου δικηγόρου Βασιλείου Κοντόπουλου  

Στην αρχή της συνεδρίασης, τον λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας τη 
µη απαγόρευση της υπό κρίση συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να έχει ως 
αποτέλεσµα τον σηµαντικό περιορισµό του ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές προϊόντων. Στη 
συνέχεια το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των ενδιαφεροµένων µερών, οι οποίοι 
ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που 
τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή τη µη 
απαγόρευση της συγκέντρωσης. Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσµία στις 
ενδιαφερόµενες εταιρίες  µέχρι τις 19 Οκτωβρίου 1998 για να προσκοµίσουν υποµνήµατα. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 20 Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:30 π.µ. στην ίδια ως άνω αίθουσα, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' όψη της τα στοιχεία του 
φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και 
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προφορικώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά την συζήτηση της υποθέσεως και το υπόµνηµα που 
αυτά υπέβαλαν,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Στις 31 Ιουλίου 1998 υπογράφηκε µεταξύ των εταιρειών µε τις επωνυµίες 1) VEREINTE 
VERSICHERUNG AG (εφεξής VEREINTE) και 2) VICTORIA INTERNATIONAL 
AKTIENGESELLSCHAFT FUR BETEILIGUNGEN (εφεξής VICTORIA), σύµβαση πωλήσεως 
µετοχών, σύµφωνα µε την οποία η δεύτερη θα αγοράσει το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας µε την επωνυµία ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (εφεξής ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ), που ανήκει στην πρώτη, υπό την αίρεση της µη 
απαγορεύσεως της συναλλαγής αυτής από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

Η αποκτώσα εταιρεία αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding) και ανήκει στον όµιλο ERGO, 
στον οποίο ανήκει, κατά ποσοστό 92,46% και η εταιρεία VICTORIA VERSICHERUNG AG, 
στην οποία περαιτέρω ανήκει εκείνη κατά ποσοστό 100%. Η πρώτη δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας, µε την επωνυµία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-VICTORIA 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ (εφεξής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-VICTORIA ΖΩΗΣ), 
της οποίας κατέχει το σύνολο σχεδόν των µετοχών της, η δε τελευταία κατέχει περίπου το 100% 
των µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - VICTORIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ (εφεξής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-VICTORIA ΖΗΜΙΩΝ). 

Στον όµιλο ERGO ανήκει και η Γερµανική εταιρεία µε την επωνυµία D.A.S. DEUTSHER 
AUTOMOBIL SCHUTZ (εφεξής D.A.S.), η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σχεδόν 
αποκλειστικώς στον κλάδο της νοµικής προστασίας, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας µε την 
επωνυµία D.A.S. HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(εφεξής D.A.S. HELLAS). 

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρείας υπερβαίνει τα 10.000.000.000 
ECU, ενώ ο κύκλος εργασιών, κατά το έτος 1997, των εταιρειών ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-VICTORIA 
ΖΩΗΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-VICTORIA ΖΗΜΙΩΝ ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 1.751.571 
και 9.811.620 ECU, αντιστοίχως. Ο δε κύκλος εργασιών της εταιρείας D.A.S. HELLAS ανήλθε 
στο σε δραχµές ισόποσο των 2.719.658 ECU, καλύπτοντας ποσοστό 28,7% του σχετικού κλάδου 
της νοµικής προστασίας. Εξ’ άλλου ο κύκλος εργασιών, κατά το άνω έτος, της εταιρείας 
ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 10.940.178 ECU. Η εταιρεία αυτή 
ανήκει στην εταιρεία VEREINTE κατά ποσοστό 100%, που ανήκει στον όµιλο της εταιρείας 
συµµετοχών VEREINTE HOLDING AG, που απορροφήθηκε το έτος 1997 από τον ασφαλιστικό 
όµιλο της ALLIANZ AG. 

Με βάση τα ανωτέρω, η εξεταζοµένη σύµβαση αποτελεί οριζόντια συγκέντρωση, κατά την 
έννοια των άρθρων 4 παρ. 2 εδ. α’ του ν.703/77, όπως ισχύει, αφού, αποκτάται από την 
εξαγοράζουσα εταιρεία ο πλήρης έλεγχος της εταιρείας ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ. 

Η εν λόγω δε συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ.1 του ως άνω νόµου, η οποία στην προκειµένη περίπτωση και 
πραγµατοποιήθηκε εµπροθέσµως (14.8.1998), δεδοµένου ότι καλύπτονται και οι δύο οριζόµενες 
προϋποθέσεις, γιατί α) ο συνολικός κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών εταιρειών υπερβαίνει 
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τα 50.000.000, ενώ δύο τουλάχιστον από αυτές (ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-
VICTORIA ΖΗΜΙΩΝ) πραγµατοποιούν στην εθνική αγορά, η κάθε µία χωριστά, συνολικό κύκλο 
εργασιών µεγαλύτερο από 5.000.000 ECU, και β) στην ειδικότερη αγορά της νοµικής προστασίας 
η εξαγοράζουσα, µέσω της θυγατρικής της D.A.S. HELLAS, κατέχει µερίδιο µεγαλύτερο από 
25%. 

Εξ’ άλλου, από τα προαναφερθέντα στοιχεία, προέκυψαν περαιτέρω και τα εξής: 

Η σχετική αγορά προϊόντων, στην οποία αφορά η προκειµένη συγκέντρωση, είναι ο γενικότερος 
ασφαλιστικός κλάδος, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις του, σύµφωνα µε τον κανονισµό 
4064/1989 (ΕΟΚ) για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και τις σχετικές αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανταγωνισµού και δη αυτές     α) των γενικών 
πρωτασφαλίσεων, β) των πρωτασφαλειών ζωής, γ) των αντασφαλίσεων, και δ) του ειδικότερου 
κλάδου της νοµικής προστασίας. 

Στην υπό στοιχείο (α) αγορά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 91 ελληνικές και αλλοδαπές 
εταιρείες (από τις οποίες οι 15 µικτές ζηµιών και ζωής), που δηµιουργούν συνθήκες έντονου 
ανταγωνισµού. Κυριαρχούν οι εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (µερίδιο 24,2%), ΦΟΙΝΙΞ Γ.Α.Ε. 
Α.Ε. (µερίδιο 9%), ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (µερίδιο 5,9%) και άλλες. Στην αγορά αυτή η 
ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ έχει χαµηλό µερίδιο (1,2%), όπως και οι θυγατρικές της εξαγοράζουσας 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-VICTORIA ΖΗΜΙΩΝ και D.A.S. HELLAS, που κατέχουν µερίδια από ποσοστό 
1,1% και 0,3%, αντιστοίχως. 

Στην υπό στοιχείο (β) αγορά δραστηριοποιείται µόνο η θυγατρική της εξαγοράζουσας 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-VICTORIA ΖΩΗΣ µε µικρό µερίδιο (1,2%), ενώ στην ειδικότερη αγορά της 
νοµικής προστασίας [στοιχείο (γ)] δραστηριοποιούνται η ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ µε µερίδιο 1,4% 
και η D.A.S. HELLAS µε µερίδιο 28,7%. Στην ίδια αγορά δραστηριοποιούνται και άλλες 
εταιρείες, όπως η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.(µε µερίδιο 16,8%), η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. 
ΖΗΜΙΩΝ (µε µερίδιο 11,1%) και άλλες. Τέλος, η εταιρεία ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ δεν 
δραστηριοποιείται στην αγορά των αντασφαλίσεων. 

Εξ’ άλλου ο δυνητικός ανταγωνισµός αναµένεται να ενταθεί, αφού, όχι µόνο δεν υφίστανται 
περιορισµοί εισόδου νέων ανταγωνιστών αλλά αντιθέτως ευνοείται από το νέο νοµοθετικό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που αναµένεται να οδηγήσει στην είσοδο και νέων ξένων 
ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα, κυρίως µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και την 
ανάπτυξη του θεσµού των τραπεζοασφαλειών. 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει σαφώς ότι η κρινόµενη συγκέντρωση δεν θα έχει επίδραση 
στον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά στις προαναφερθείσες σχετικές αγορές, ούτε υπάρχει 
κίνδυνος δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και εποµένως δεν συντρέχει νόµιµη 
περίπτωση, κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, για να απαγορευθεί. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  
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Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση για να απαγορευθεί η από 14.8.1998 
γνωστοποιηθείσα εξαγορά της εταιρείας ΜΑΓ∆ΕΜΒΟΥΡΓΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ από την εταιρεία VICTORIA INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT 
FUR BETEILIGUNGEN. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 20 Οκτωβρίου 1998. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

          Ο Πρόεδρος 

 Ο Συντάξας την Απόφαση 

          Σταύρος Αργυρόπουλος 

       Μιχαήλ Φράγκος   Η Γραµµατέας 

 

     Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου 


