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ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 425/V/2008 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 
με την εξής σύνθεση: 
Προεδρεύων:   Αριστομένης Κομισόπουλος 
Μέλη:  Ιωάννης Δραπανιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Φαίδωνα 

Στράτου,   
  Ιωάννης Σαμέλης, 
  Δημήτριος Γιαννέλης, και  
  Ελίζα Αλεξανδρίδου 
Τα λοιπά τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄, αν και προσκληθέντα, δεν 
προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. 
Γραμματέας:  Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου 

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 10.11.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 
7884) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν.703/77, όπως 
ισχύει, της απόκτησης από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» του 31,3147% του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τραπεζικής εταιρείας 
με την επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». 

Στην αρχή της συζήτησης, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος του Γενικού Εισηγητή Ιωάννη 
Μιχαήλ, Προϊστάμενο της Β΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρμογής 
(εφεξής Γ.Δ.Α.), το λόγο έλαβε η Διονυσία Ξηρόκωστα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Νομικών Υπηρεσιών της Γ.Δ.Α., η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη με αριθ. πρωτ. οικ. 
8779/17.12.2008 γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε, λαμβάνοντας υπόψη όσα 
αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, τη μη απαγόρευση της από 10.11.2008 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. 

Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄ διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα 
τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α.,  

 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

Ι. Με το με αριθ. ημ. πρωτ. 7884/10.11.2008 έγγραφο, γνωστοποιήθηκε στη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, 

                                                 
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας 
και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε 
ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη 
[…]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή 
με γενικές περιγραφές (εντός […]).  
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όπως ισχύει, από την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»  (εφεξής «Τράπεζα Πειραιώς» 
ή «γνωστοποιούσα»), η απόκτηση του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
και των δικαιωμάτων ψήφου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (εφεξής «Proton Bank»).  
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς, με το από 4.11.2008 ιδιωτικό συμφωνητικό ([…]), 
συμφώνησε να αποκτήσει συνολικά από αυτούς […] κοινές ονομαστικές μετοχές της Proton 
Bank, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
αυτής και των δικαιωμάτων ψήφου. Το τίμημα συμφωνήθηκε […].  
Σημειώνεται ότι η υπό κρίση πράξη έχει γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχει 
ήδη ληφθεί η έγκρισή της με την 273/3.11.2008 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών & 
Πιστωτικών Θεμάτων. Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 420/V/2008 Απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, έχει γίνει δεκτή η αίτηση παρέκκλισης της Τράπεζας Πειραιώς από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4ε του ν. 703/77. 
Με την πραγματοποίηση της γνωστοποιηθείσας αγοραπωλησίας μετοχών, ο Όμιλος Πειραιώς 
σκοπεύει να ενισχύσει τη θέση του στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται 
στο έντυπο της γνωστοποίησης, η συμφωνία: 
• ενισχύει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας Πειραιώς, 
• βελτιώνει τα κέρδη ανά μετοχή των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, λαμβανομένων 

υπόψη των προσδοκώμενων συνεργιών, 
• επιτυγχάνει συνεργίες κόστους (από έξοδα προώθησης-marketing, ενοίκια, back offices) 

και εσόδων (χαμηλότερο κόστος κεφαλαίων, αξιοποίηση σταυροειδών πωλήσεων) 
τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ. 

ΙΙ.  ΤΑ ΜΕΡΗ 
1. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», 
«ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΑ», «ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ»)  
Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του ν. 3601/2007 περί πιστωτικών 
ιδρυμάτων και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νομοθετημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 
του Καταστατικού, σκοπός της εταιρείας είναι να ενεργεί για λογαριασμό της ή για 
λογαριασμό άλλων, όλες τις εργασίες που αναγνωρίζονται ή αναθέτονται από το νόμο στις 
τράπεζες.   
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, ο καταστατικός σκοπός της Τράπεζας Πειραιώς είναι: 
«1. Κάθε εργασία ή δραστηριότητα, η οποία επιτρέπεται ή επιβάλλεται στις Τράπεζες από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε: 
 α. αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων 

β. χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων 
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων  
γ. χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 
δ. πράξεις διενέργειας πληρωμών, περιλαμβανομένης της μεταφοράς κεφαλαίων 
ε. έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, 
ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών) 
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στ. εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων  
ζ. συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του, που 
αφορούν: i) μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ), ii) 
συνάλλαγμα, iii) προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή 
χρηματοπιστωτικά δικαιώματα, iv) συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και 
συναλλάγματος, και v) κινητές αξίες. 
η. συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών περιλαμβανομένων 
ειδικότερα και υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων 
θ. παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την 
επιχειρηματική στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και 
υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων 
ι. διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές 
ια. διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου 
ιβ. φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών 
ιγ. συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των 
υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών 
ιδ. εκμίσθωση θυρίδων 
ιστ. οι δραστηριότητες, πέρα των προαναφερθεισών, που αφορούν στην παροχή κυρίων 
και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, αυτές που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 73 Α). 

2. Η αντιπροσώπευση φυσικών ή νομικών προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή 
σκοπό. 
3. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
ενδεικτικά δε σε τράπεζες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό τομέα 
εν γένει, σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital), χρηματιστηριακές, 
ασφαλιστικές, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες συμμετοχών (Holding), 
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες συστημάτων 
πληρωμών, αξιολόγησης πιστοληπτικού κινδύνου, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, 
χρηματιστήρια, εταιρείες συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων, μηχανογραφικών εφαρμογών και 
πληροφορικής, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ.       
4. Η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων της Τράπεζας με αυτούς της κοινωνικής 
προόδου και αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, της χρήσης 
άριστων εργασιακών πρακτικών, της υπεύθυνης χρήσης φυσικών πόρων και της προαγωγής του 
πολιτισμού και των επιστημών. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα μέσω προγραμμάτων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης μπορεί να αναπτύσσει κοινωφελείς δραστηριότητες.  
5. Η τραπεζική υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων που παράγουν ταυτόχρονα οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική ωφέλεια, με σεβασμό προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης 
και της υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.» 
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μητρική εταιρεία ενός Ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το 
σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Οι 
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εταιρείες που ελέγχονται από την Τράπεζα Πειραιώς, άμεσα ή έμμεσα, η έδρα τους, το 
ποσοστό συμμετοχής την 30/09/2008, καθώς και το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, 
εμφανίζονται στο Παράρτημα 2. 
Όσον αφορά στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τα 
γνωστοποιηθέντα στοιχεία, […]. 
[…]. 
Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς,  το έτος 2007, κατά 
δήλωση της γνωστοποιούσας εταιρείας, ανήλθε σε 3.426 εκατ. ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά 
ανήλθε σε 2.927 εκατ. ευρώ. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς, το έτος 
2007, κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, ανήλθε σε 2.735 εκατ. ευρώ, ενώ στην εθνική 
αγορά ανήλθε σε 2.626 εκατ. ευρώ.  
2. «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» («PROTON BANK»)   
Η Proton Bank ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2001 και ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες της το 
Φεβρουάριο του 2002, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. 
Κατόπιν, εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο Χρηματοπιστωτικό Όμιλο. Η Proton Bank και οι 
θυγατρικές της εταιρείες (ο Όμιλος) δραστηριοποιούνται στους τομείς τραπεζικής ιδιωτών 
πελατών και επιχειρήσεων, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης 
κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, ασφαλιστικών και άλλων υπηρεσιών. Η Proton Bank 
(μητρική εταιρεία του Ομίλου) δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Οι λοιπές 
εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα και μία στη Σερβία.  
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, ο καταστατικός σκοπός της Proton Bank είναι η διενέργεια, 
για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, είτε 
αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας, μετά τρίτων, του 
συνόλου, άνευ περιορισμού και ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεπόμενων) εργασιών, 
δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείμενη (ημεδαπή, κοινοτική, 
αλλοδαπή) νομοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύματα. Στο σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν 
ενδεικτικά οι εξής εργασίες: 
α) Η αποδοχή από το κοινό, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων 
επιστρεπτέων κεφαλαίων, σε δραχμές, συνάλλαγμα ή ξένο νόμισμα. 
β) Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, η 
απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, καθώς και η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων ή στη μεταξύ τους συνεργασία. 
γ) Η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση 
κεφαλαίων. 
δ) Οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων. 
ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου 
του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών επ΄αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτων, ως και η παροχή συναφών υπηρεσιών και συμβουλών. 
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στ) Η ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήματος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον ευρύτερο 
χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό τομέα. 
ζ) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, 
ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, κ.λπ) 
η) Η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, η συμμετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη 
εκδόσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών. 
θ) Η παροχή μεσολαβητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση τεχνοοικονομικών 
μελετών σε επιχειρήσεις, όσον αφορά την εξεύρεση μετοχικών και δανειακών κεφαλαίων, τη 
διαμόρφωση του κεφαλαίου και την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς και υπηρεσιών κατά την 
ίδρυση, μετατροπή, τη συγχώνευση, διάσπαση και την εξαγορά επιχειρήσεων, μετά των 
συναφών θεμάτων. 
ι) Η παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης. 
ια) Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων. 
ιβ) Η παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. 
ιγ) Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών πραγμάτων και εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. 
ιδ) Η αντιπροσώπευση τρίτων, που έχουν ή επιδιώκουν συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς, 
και γενικότερα η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή δραστηριότητας, 
συναφούς με τις ανωτέρω ή προάγουσας τους καταστατικούς σκοπούς της Τράπεζας. 
ιε) Οποιεσδήποτε άλλες επενδυτικές υπηρεσίες πάσης φύσεως, κύριες και παρεπόμενες, 
περιλαμβανομένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε οποιαδήποτε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατόπιν 
παροχής σχετικής κατά νόμον άδειας. 
ιστ) Η παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής, χειρισμού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους 
διεκπεραιωτικής ή μεσολαβιτικής εργασίας σε συστήματα παρακολούθησης ενσώματων και 
άυλων τίτλων οργανωμένων αγορών ή εκδόσεων του Δημοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων. 
ιζ) Η χρηματοδοτική μίσθωση με αντικείμενο κινητά ή ακίνητα.         
Οι εταιρείες που ελέγχονται από την Proton Bank (την 30/09/2008) εμφανίζονται στο 
Παράρτημα 3 της ανωτέρω Εισήγησης (αριθ. πρωτ. 8779/17.12.2008) της Γ.Δ.Α.. 
Όσον αφορά στη μετοχική της σύνθεση, σύμφωνα με τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, […]. 
[…]. 
Σημειώνεται ότι […]. 
Με βάση τα ανωτέρω, […].  
Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Proton 
Bank, το έτος 2007, ανήλθε σε 172 εκατ. ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά ανήλθε σε 171 εκατ. 
ευρώ. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Proton Bank ταυτίζεται με αυτόν της εθνικής 
αγοράς και κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, το έτος 2007, ανήλθε σε 170 εκατ. ευρώ. 
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Σχετικά με το αν η γνωστοποιηθείσα πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του αρ. 4 
παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την επιστολή της 
γνωστοποιούσας: «[…] Η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται, από την “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, υπό την εκδοχή (πιθανότατη αλλά μη επιβεβαιωμένη) ότι η απόκτηση από 
την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” του 31,3147% του μετοχικού κεφαλαίου της “PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” συνιστά απόκτηση ελέγχου της “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”, έστω και αν 
αυτό (ο έλεγχος) δεν προκύπτει ευθέως ούτε θεμελιώνεται αμέσως. Η παρούσα δε 
γνωστοποίηση πραγματοποιείται υπό την εκδοχή ότι πράγματι πιθανότατα η “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” αποκτά έλεγχο της “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”. Στο σημείο αυτό 
σημειώνεται ότι […]. Έτσι, η απόκτηση από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” συνολικού 
ποσοστού 31,3147% σε συνδυασμό με το δυναμισμό της ψήφου που πλέον θα εκδηλώνεται δια 
της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” συνιστά απόκτηση ελέγχου από αυτήν. Το γεγονός ότι […]. 
Συνεπώς, η παρούσα γνωστοποίηση πραγματοποιείται υπό την πιθανότατη εκδοχή της 
απόκτησης, κατά τα άνω, ελέγχου από την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.” στην “PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”». 
Σύμφωνα με το υποβληθέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό της αγοραπωλησίας των πωλούμενων 
μετοχών, […]»     
Όσον αφορά στο δυναμισμό της ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς στις Γενικές Συνελεύσεις της 
Proton Bank, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Proton Bank και 
συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 21, αυτού:  
«1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 1 έως 3 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των 
μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης 
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 
τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι 
(20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) 
τουλάχιστον ημερών, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του Καταστατικού. Σε αυτή 
τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των 
θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του 
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Τράπεζας που παρίσταται και αντιπροσωπεύεται στη 
συνεδρίαση αυτή. 
3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 4 του Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που 
εκπροσωπούνται σε αυτή.   
Στο άρθρο 22 του Καταστατικού ορίζονται τα εξής: 
«1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 
ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο 
τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν 
τα παρακάτω θέματα: 
α) μεταβολή της εθνικότητας της Τράπεζας, 
β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Τράπεζας, 
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γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 
δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν αποφασίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Τράπεζας ή εάν 
επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 
ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
16 του Κ.Ν. 2190/1920, 
στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, 
ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
Τράπεζας, 
η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή έκδοση μετατρέψιμου 
ομολογιακού δανείου, και  
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος. 
2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη 
συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη 
χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών 
και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας 
διάταξης εάν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου 
εκπροσωπείται σε αυτήν. 
3.   Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν 
επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι 
(20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη και 
συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω (με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του 
Καταστατικού) και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής 
ημερήσιας διάταξης εάν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού 
κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν. 
4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. 
Με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία, στις Γενικές Συνελεύσεις […]: 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 
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Σύμφωνα με το Καταστατικό της Proton Bank και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 
παρ. 1δ, το μετοχικό κεφάλαιο της Proton Bank […].  
Κατά την […].    
Αναφορικά με […]. 

ΙΙΙ.  ΣΧΕΤΙΚΕΣ – ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ - 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που 
θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, 
λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. 
Η σχετική αγορά προϊόντων ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επί 
μέρους προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό όμοια φυσικά ή 
τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι εναλλάξιμα.  
Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς, όσο και η Proton Bank είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Οι 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς δραστηριοποιούνται στους 
εξής κλάδους: τραπεζική αγορά, χρηματιστηριακές εργασίες, διαχείριση αμοιβαίων 
κεφαλαίων, ασφαλιστικές και πρακτορειακές εργασίες, αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
αγορά και προεξόφληση, επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), διαχείριση ακινήτων, 
ανταλλακτήρια συναλλάγματος, αξιολόγηση και είσπραξη, εμπορικών απαιτήσεων, 
διαχείριση ΒΙΠΕ, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 
εφαρμογές πληροφορικής, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες και εμπορία αυτοκινήτων. 
Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον Όμιλο της Proton Bank δραστηριοποιούνται στους εξής 
κλάδους: τραπεζική αγορά, χρηματιστηριακές εργασίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, 
αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης, μεσιτεία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, μέχρι πρόσφατα, ο Όμιλος της Proton Bank είχε παρουσία και στην 
ασφαλιστική αγορά, μέσω της εταιρείας «Proton Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία». Η 
συγκεκριμένη εταιρεία εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Proton Bank του 2007 
ως θυγατρική εταιρεία με διακοπτόμενες δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει, διότι με την από 
28.12.2007 σύμβαση, τον έλεγχο της «Proton Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» απέκτησε η 
«Commercial Value Ασφαλιστική Εταιρεία» με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό της 
κεφάλαιο ίσο με 91,29% (βλ. Απόφαση της Ε.Α. 380/V/2008). 
Με βάση τα ανωτέρω, οι σχετικές αγορές, που αφορά η γνωστοποιούμενη πράξη (και στις 
οποίες υπάρχει επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων μερών) είναι οι εξής: 
τραπεζική αγορά, αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματιστηριακές εργασίες, διαχείριση 
αμοιβαίων κεφαλαίων και μεσιτεία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. 

2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή, στην οποία προσφέρουν ή ζητούν 
τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό 
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επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες 
γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών 
ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτές. 
Η Τράπεζα Πειραιώς και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Αίγυπτο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τη Δυτική 
Ευρώπη. 
Η Proton Bank δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Οι εταιρείες του Ομίλου 
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα, και μία στην Σερβία (η First Global Brokers S.A., 
θυγατρική της Proton Bank με ποσοστό συμμετοχής της τελευταίας της τάξης του 82,49%). 
Κατά συνέπεια, ως σχετική γεωγραφική αγορά της γνωστοποιηθείσας πράξης θεωρείται το 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας.  

3. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  

Με τον όρο «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται α) κάθε σχετική αγορά προϊόντος, στην οποία 
ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό 
μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (η περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), 
καθώς και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες 
οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της 
παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος, σε σχέση με την αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή 
συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν 
μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (η περίπτωση αφορά τις κάθετες σχέ-
σεις). 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της γνωστοποίησης, στην τραπεζική αγορά, η συνάθροιση 
των μεριδίων των συμμετεχουσών εταιρειών θα οδηγήσει α) με κριτήριο το σύνολο των 
καταθέσεων το 2007 σε συνολικό μερίδιο αγοράς 10% (Τράπεζα Πειραιώς 9% και Proton 
Bank 1%), β) με κριτήριο το σύνολο των χορηγήσεων το 2007, σε συνολικό μερίδιο αγοράς 
13% (Τράπεζα Πειραιώς 12% και Proton Bank 1%). Προκύπτει, επομένως, ότι η εν λόγω 
σχετική αγορά δεν μπορεί να θεωρηθεί επηρεαζόμενη αγορά.  
Ομοίως, ούτε οι αγορές μεσιτείας ασφαλίσεων, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και 
χρηματιστηριακών – επενδυτικών υπηρεσιών μπορούν να θεωρηθούν επηρεαζόμενες αγορές, 
καθώς το συνολικό μερίδιο αγοράς των Ομίλων της Τράπεζας Πειραιώς και της Proton Bank 
σε αυτές δεν υπερβαίνει το όριο του 15% (βλ. κατωτέρω Πίνακα 11). Συγκεκριμένα, στην 
αγορά μεσιτείας ασφαλίσεων, δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες του Ομίλου Πειραιώς ([…]). 
Ωστόσο,  ως μερίδιο αγοράς του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θεωρείται μόνον το μερίδιο 
[…], το οποίο είναι 5,7%, διότι, σύμφωνα με δήλωση της γνωστοποιούσας, […]. Όσον αφορά 
στο μερίδιο της  Proton Bank ([…]) στη συγκεκριμένη αγορά, αυτό ανέρχεται σε 0,5%. 
Αντίστοιχα, στην αγορά διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων το μερίδιο αγοράς του Ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς ([…]) είναι 0,94% και της Proton Bank ([…]) είναι 0,18%. Στην αγορά 
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χρηματιστηριακών – επενδυτικών υπηρεσιών το μερίδιο αγοράς του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς ([…]) είναι 9,04% και της Proton Bank είναι 3,23%. Επιπλέον, όπως επισημαίνει η 
γνωστοποιούσα, οι συγκεκριμένες σχετικές αγορές χαρακτηρίζονται από εντονότατο 
ανταγωνισμό και δυναμισμό και επάρκεια κεφαλαίων των ανταγωνιστών.  
Όσον αφορά στην αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης, η εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς, […], κατέχει ήδη μερίδιο αγοράς ίσο με 18,4%, το οποίο υπερβαίνει το όριο του 
χαρακτηρισμού της εν λόγω αγοράς ως επηρεαζόμενης ([…]). Ωστόσο, δεδομένου ότι η 
Proton Bank κατέχει μερίδιο μόλις 0,1%-1% στη συγκεκριμένη αγορά, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η υπό κρίση πράξη οδηγεί στον χαρακτηρισμό της ως επηρεαζόμενης.  
Σημειώνεται, επίσης ότι, σύμφωνα με δήλωση της γνωστοποιούσας, συμμετέχοντα στην υπό 
κρίση πράξη μέρη […]. 

4. ΜΕΡΙΔΙΑ 

Όπως προαναφέρθηκε, οι σχετικές αγορές της υπό εξέταση πράξης είναι οι εξής: τραπεζική 
αγορά, αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματιστηριακές εργασίες, διαχείριση αμοιβαίων 
κεφαλαίων και μεσιτεία ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. 
Οι δύο συμμετέχουσες εταιρείες Τράπεζα Πειραιώς και Proton Bank στις ανωτέρω σχετικές 
αγορές κατέχουν συνολικά τα εξής μερίδια: Τραπεζική Αγορά με 10% (Καταθέσεις) και 13% 
(Χορηγήσεις), Χρηματιστηριακή Αγορά με 12,27%, Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων με 
1,12%, Αγορά Μεσιτείας Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων με 6,2%, και Αγορά 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με 19,4%.  
5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Η γνωστοποιούμενη πράξη δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στο βαθμό 
συγκέντρωσης της αγοράς, καθώς οι συμμετέχουσες σε αυτήν επιχειρήσεις και σε όλες τις 
επιμέρους αγορές που δραστηριοποιούνται, πλην εκείνης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
έχουν περιορισμένο συνολικό μερίδιο (με αποτέλεσμα, όπως προαναφέρθηκε, αυτές να μην 
είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως επηρεαζόμενες αγορές). Στην αγορά δε της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, το σχετικά υψηλότερο συνολικό μερίδιο οφείλεται αποκλειστικά 
στο μερίδιο αγοράς του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (18,4%), το οποίο προϋπήρχε και δε 
μεταβάλλεται σημαντικά, ως αποτέλεσμα της υπό κρίση πράξης. 
Αυτό προκύπτει και από την ανάλυση και παρουσίαση του δείκτη HHI (2007) και τη 
μεταβολή (Δ) στις επιμέρους σχετικές αγορές, όπως εκτίθεται στις σελ. 27-29 της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 8779/17.12.2008 Εισήγησης της Γ.Δ.Α. 

IV. 1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β’ του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγματοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία 
επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του 
συνόλου ή τμημάτων μίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.  
Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, «ο έλεγχος απορρέει από 
δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και 
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λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη 
δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης και ιδίως από: 
α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων 
της επιχείρησης, 
β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, 
στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μίας επιχείρησης». 

2. Η απόκτηση ελέγχου αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας της συγκέντρωσης. Όπως 
γίνεται δεκτό, αρκεί και η δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας 
επιχείρησης. Δεν απαιτείται, κατά συνέπεια, να αποδεικνύεται ότι η ελέγχουσα επιχείρηση 
πραγματικά ασκεί αυτή τη δυνατότητα. Το αν θα γίνει χρήση αυτής της δυνατότητας δεν 
καθίσταται αποφασιστικής σημασίας. Πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να γίνει χρήση, αφού 
η ελεγχόμενη επιχείρηση ανταποκρίνεται από μόνη της στις πιθανολογούμενες επιθυμίες της 
ελέγχουσας επιχείρησης. Μία επιχείρηση είναι ελεγχόμενη-εξαρτημένη όταν δεν είναι 
αυτόνομη, δηλαδή, όταν είτε πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες, είτε να λάβει υπόψη τα 
συμφέροντα της ελέγχουσας επιχείρησης ή τρίτων.  
Ο έλεγχος μπορεί να είναι τόσο άμεσος όσο και έμμεσος. Το «άμεσος» είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος  με την απόκτηση ελέγχου του συνόλου ή τμημάτων μίας ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων (π.χ. δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η 
άσκηση εμπράγματου δικαιώματος). Έμμεσος είναι ο έλεγχος όταν η επιχείρηση δεν αποκτά 
άμεσα δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων, αλλά της παρέχεται η δυνατότητα 
ελέγχου και διαθέσεως των περιουσιακών της στοιχείων με την καθοριστική της συμμετοχή 
στα όργανα της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

3. Μία από τις περιπτώσεις απόκτησης ελέγχου μπορεί να είναι και η απόκτηση μειοψηφικής 
συμμετοχής (λιγότερο από 50%). Προκειμένου η μειοψηφική συμμετοχή να θεμελιώσει τον 
έλεγχο, πρέπει να παράσχει στην αποκτώσα επιχείρηση τη δυνατότητα καθοριστικής 
επίδρασης στη δραστηριότητα της άλλης επιχείρησης. Από μόνη της η συμμετοχή 
μειοψηφίας δε μπορεί να προσδώσει την παραπάνω δυνατότητα στην αποκτώσα επιχείρηση, 
εφόσον δεν συντρέξουν ειδικές περιστάσεις, π.χ. οι υπόλοιπες μετοχές να είναι 
διασκορπισμένες στο ευρύ κοινό και η εκπροσώπηση των μετόχων αυτών στις Γενικές 
Συνελεύσεις να είναι μικρή, έτσι ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
αλλά και οι σημαντικές αποφάσεις για την εμπορική πολιτική της ελεγχόμενης εταιρείας να 
καθορίζονται από την κατέχουσα τη συμμετοχή μειοψηφίας επιχείρηση. Στις περιπτώσεις 
μειοψηφικής συμμετοχής συνηθίζεται να ερευνάται η κατά μέσο όρο εκπροσώπηση της 
εταιρείας τα τρία τελευταία χρόνια στις Γενικές Συνελεύσεις της αποκτώμενης επιχείρησης 
προκειμένου να διαπιστωθεί από ποιο ποσοστό και πέρα μπορεί να ασκηθεί de facto έλεγχος 
της επιχείρησης.  

4. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το συνολικό ποσοστό της εξαγοράζουσας Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρεία “PROTON 
BANK” διαμορφώθηκε σε 31,3147%.  
Ειδικότερα:  
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Α) Σημειώνεται ότι […].  
Β) Με την εν λόγω συναλλαγή αποκτάται το 31,3147% της εταιρείας «PROTON BANK» 
από την εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». Με τη συναλλαγή αυτή αποκτώνται 19.629.247 
μετοχές. Σημειώνεται δε ότι η εν λόγω συναλλαγή […]. 
Γ) Τα δικαιώματα ψήφου των μετόχων είναι ανάλογα με το ποσοστό του μετοχικού 
κεφαλαίου που κατέχουν, καθώς κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση (Άρθρο 8, Καταστατικό PROTON ΒΑΝΚ).  
Δ) H Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπώντας το 
σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της για όλα τα θέματα είναι υποχρεωτικές για 
τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες ή για εκείνους που διαφωνούν με αυτές (Άρθρο 
15, Καταστατικό PROTON BANK). Επίσης, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία (50 + 1) (Άρθρο 21, Καταστατικό PROTON BANK). 
Ε) Εκτός από την αποκτώσα τη μειοψηφική συμμετοχή Τράπεζα Πειραιώς, […]. […], αλλά 
με βάση το Καταστατικό, αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών περί εκλογής μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με βάση το 1/5 των μετόχων που εκπροσωπούν το 
εταιρικό κεφάλαιο (Άρθρα 17 εδ. δ και 21.1,  Καταστατικού «PROTON BANK»).  
ΣΤ) Με την απόκτηση […].    
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: η γνωστοποιούσα εταιρεία, κατέχουσα  με το 31,3147% την 
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και την πλειοψηφία των ψήφων, αποκτά τη δυνατότητα 
καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα της εταιρείας “PROTON BANK”, […]. Ως εκ 
τούτου, προκύπτει ότι επέρχεται μεταβολή ελέγχου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, με 
αποτέλεσμα η εν λόγω πράξη εξαγοράς του 31,3147% του μ.κ. της Proton Bank να συνιστά 
συγκέντρωση στα πλαίσια των άρθρων 4 επ. του ν. 703/77, όπως ισχύει.  

5. Η εν λόγω συγκέντρωση εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει 
και ειδικότερα στην παρ. 1, του άρθρου 4β, δεδομένου ότι (κατά δήλωση της 
γνωστοποιούσας εταιρείας) ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς, το έτος 2007, ανήλθε σε 3.426 εκατ. ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά ανήλθε σε 
2.927 εκατ. Ευρώ, ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς, το έτος 2007, 
ανήλθε σε 2.735 εκατ. ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά ανήλθε σε 2.626 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο 
παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Proton Bank, το έτος 2007, ανήλθε σε 172 
εκατ. ευρώ, ενώ στην εθνική αγορά ανήλθε σε 171 εκατ. Ευρώ, ο δε παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών της Proton Bank ταυτίζεται με αυτόν της εθνικής αγοράς, το έτος 2007, ανήλθε σε 
170 εκατ. ευρώ. Επομένως, αθροιστικά ο κύκλος εργασιών και των δύο τραπεζών, στην 
παγκόσμια αγορά, είναι: 3.426+172=3.598 εκατ. Ευρώ, ενώ οι δύο Τράπεζες, η κάθε μία 
χωριστά, πραγματοποιούν συνολικό κύκλο εργασιών στην ελληνική αγορά αθροιστικά 2.927 
εκατ. ευρώ και 171 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. 
Η γνωστοποίηση της υπό κρίση πράξης πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα από την αποκτώσα 
τον έλεγχο και υπόχρεη σε γνωστοποίηση Τράπεζα Πειραιώς στις 10/11/2008, δηλ. εντός 
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υλοποίηση […]. Υπεβλήθη στη Γ.Δ.Α. το 
προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο των 1.050 ευρώ (Διπλότυπο είσπραξης αριθμ. 
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17238/10.11.2008, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθήνας) και η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση δημοσιεύθηκε 
στο φύλλο της 12.11.2008 της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική». 

6. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των 
σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, 
της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση 
εταιρειών και την οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη οριζοντίως και καθέτως 
επηρεαζόμενων αγορών, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην 
αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και 
από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις 
αγορές διάθεσης των προϊόντων, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς 
του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ’ αριθ. 
πρωτ. οικ. 8879/17.12.2008 εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ 
άγεται  στην κρίση ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 
δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές  αγορές 
στις οποίες αφορά,  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α΄), επιτρέπει την κατ’ άρθρο 4β του ν. 703/1977 
γνωστοποιηθείσα την 10-11-2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 7884) συγκέντρωση που αφορά την 
απόκτηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ποσοστού 31,314% του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με την επωνυμία «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το από 4-11-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και δεκαοκτώ (18) συνολικά μετόχων της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ, 
καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της 
να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες 
αφορά». 

Η απόφαση εκδόθηκε την 19η Δεκεμβρίου 2008. 

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

 
   Ο Προεδρεύων  του Α΄ Τμήματος 
 

Ο Συντάκτης της Απόφασης                       Αριστομένης Κομισόπουλος 
 
Δημήτριος Γιαννέλης  

 Η Γραμματέας 
 
                                                    Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου 


