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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ. 560/VII/2013

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1
ου

 ορόφου του κτηρίου 

των γραφείων της,  επί  της οδού Κότσικα 1
Α

,  Αθήνα, την 4
η
 

Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με την εξής 

σύνθεση:  

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης  

Μέλη:  Ιωάννης Μπιτούνης (Εισηγητής)  

           Εμμανουέλα Τρούλη  

           Βικτωρία Μερτικοπούλου  

           Δημήτριος Δανηλάτος  και  

           Ιωάννης Αυγερινός  

Γραμματέας:  Παρασκευή Α. Ζαχαριά  

 

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης  

συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011 που αφορά στη 

μεταβολή στην ποιότητα του ασκούμενου κοινού ελέγχου επί της 

επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» από τις εταιρίες «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK -ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με την είσοδο της επιχείρησης «EDGEPAY HOLDINGS 

LIMITED» ως νέας μετόχου, και στη δραστηριοποίηση της κοινής 

επιχείρησης ως λειτουργικά αυτόνομης οικονομικ ής οντότητας στην 

αγορά  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής όρισε 

γραμματέα της συζήτησης την Παρασκευή Α. Ζαχαριά με 

αναπληρώτρια αυτής την Ηλιάνα Κούτρα.  

                                                           
 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.7 του Κανονισμού 

Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/Β’/16.1.2013), 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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Το τακτικό μέλος/Αντιπρόεδρος της ΕΑ ,  Δημήτριος Λουκάς , δε 

συμμετείχε στη συζήτηση λόγω υποβολής δήλωσης αποχής από την 

υπόθεση και αποδοχής αυτής κατά την 6/4.2 .2013 Συνεδρίαση της 

Ολομέλειας της ΕΑ.  

Αρχικά, ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Ολομέλεια ότι την 28 η  Ιανουαρίου 

2013 τα μέρη ήτοι α) η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β) 

η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία, γ) η ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ 

Α.Ε. δ) η Edgepay Holdings Limited, ε) ο […]  και στ) ο […]  συνέταξαν 

ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο κατέθεσαν και στην Υπηρεσία, με το 

οποίο συμφώνησαν και δηλώνουν ότι παραιτούνται από και αποσύρουν 

την υπ΄ αριθ. πρωτ. 6712/30.8.2012 γνωστοποίηση συγκέντρωσης κατ΄ 

άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011 στην Επιτροπή Αν ταγωνισμού, 

δεδομένου ότι  έχουν εγκαταλείψει την περιγραφόμενη σε αυτήν 

συγκέντρωση και δεν σκοπούν πλέον στην πραγματοποίησή της.   

Κατόπιν, η Επιτροπή έλεγξε την νομιμοποίηση των συμβαλλομένων στο 

ιδιωτικό συμφωνητικό και προχώρησε σε διάσκεψη για λήψη α πόφασης 

με τη συμμετοχή του Εισηγητή, Ιωάννη Μπιτούνη, ο οποίος δεν έλαβε 

μέρος στην ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη τη δήλωση των μερών 

και το ισχύον νομικό πλαίσιο ,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:  

1. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 6712/30.8.2012 έγγραφο, γνωστοποιήθηκε στην 

Επιτροπή Ανταγωνισμού,  σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.  

3959/2011, από τις εταιρίες «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK -ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ»),  «EDGEPAY HOLDINGS LIMITED» και «Ανώνυμ η 

Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» το από 21.8.2012 Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

μεταξύ των ως άνω εταιριών, καθώς και των κ.κ.  […]  και […] .   

2. Δυνάμει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, οι προαναφερθέντες 

συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν μεταξύ 

άλλων Συμφωνητικό Επένδυσης και Μετόχων, με τους ειδικότερους 

όρους που στο εν λόγω συμφωνητικό περ ιγράφονται. Η Επιτροπή 

εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση και κατέληξε σε εισήγηση με εισηγητ ή 

τον Ιωάννη Μπιτούνη συνεπικουρούμενο  από ομάδα μελών της Γενικής 

Διεύθυνσης, ότι δεν πρέπει να εγκριθεί  το γνωστοποιηθέν υπ’ αριθ .  

πρωτ. 6712/30.8.2012 σχέδιο συγκέντρωσης μεταξύ των ως άνω 
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εταιριών για τους ειδικότερους λόγους, οι οποίοι στην εξ 182 σελ ίδων  

εισήγηση περιγράφονται.  

3. Ήδη, όμως τα μέρη, πριν από την έναρξη της αποδεικτικής ενώπιον 

της Επιτροπής διαδικασίας, δήλωσαν κατά τα προαναφερθέντα, όπως 

είχαν κατά νόμο δικαίωμα, ότι εγκαταλείπουν τη γνωστοποιηθείσα 

συγκέντρωση. Μετά τη δήλωση αυτή των μερών ομόφωνα η Επιτροπή 

αποφάσισε, ότι καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου η περαιτέρω 

συζήτηση της υπόθεσης.   

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ομόφωνα αποφάσισε, ότι  

μετά τη δήλωση των μερών ότι εγκαταλείπουν τη γνωστοποιηθείσα 

συγκέντρωση κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν.  3959/2011 που αφορούσε στη 

μεταβολή στην ποιότητα του ασκούμενου κοινού ελέγχου επί της 

επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ» από τις εταιρίες «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK -ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με την είσοδο της επιχείρησης «EDGEPAY HOLDINGS 

LIMITED» ως νέας μετόχου, και στη δραστηριοποίηση της κοινής 

επιχείρησης ως λειτουργικά αυτόνομης οικονομικής οντότητας στην 

αγορά, παρέλκει πλέον, ως άνευ αντικειμένου, η εξέταση αυτής.  

Η απόφαση εκδόθηκε την 4
η
 Φεβρουαρίου 2013 .  

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα 

με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 3959/2011.  

Ο Πρόεδρος 

Δημήτριος Κυριτσάκης 

Ο Συντάκτης της Απόφασης 

     Δημήτριος Κυριτσάκης                 Η Γραμματέας 

                                                    Παρασκευή Α. Ζαχαριά 


