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ΑΠΟΦΑΣΗ1  ΑΡΙΘΜ    417/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 12η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12:30, με την εξής σύνθεση : 

Προεδρεύων:  Αριστομένης Κομισόπουλος  

Μέλη: Φαίδων Στράτος,  

            Βασίλειος Πατσουράτης λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ιωάννη Σαμέλη, 

            Δημήτριος Γιαννέλης, και  

            Χαράλαμπος Τσιλιώτης λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ελίζας 
Αλεξανδρίδου,  

Γραμματέας:  Μούρκου Παναγιώτα, λόγω κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Όλγας-
Ανίτας Ραφτοπούλου 

ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την 
εταιρία με την επωνυμία «EFG Eurolife  Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» 
μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την 
επωνυμία «Activa Insurance Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία». 
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής 
Γ.Δ.Α.), ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά  τη γραπτή εισήγηση (αριθ. πρωτ. 7891/14.5.2008) 
της Υπηρεσίας και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, 
τη μη απαγόρευση της υπ’ αριθ. ημ. πρωτ. 6542/25.9.2008 γνωστοποιηθείσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, κατά το άρθρο 4δ παρ. 3 του 
ν. 703/77, όπως ισχύει. 
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.,  

                                                 
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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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 

Ι. Με το με ημ. αρ. πρωτ. 6542/25.09.2008 έγγραφο, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία 
«EFG Eurolife Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» γνωστοποίησε στην Υπηρεσία 
μας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, το από 12.09.2008 
«Προσύμφωνο Μεταβίβασης Μετοχών» (εφεξής «Προσύμφωνο»), μεταξύ α) της 
«Commercial General Insurance Limited» εταιρίας περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών 
(εφεξής «Commercial General Insurance» ή «Πωλήτρια»), με έδρα την Κύπρο, β) της 
«EFG Eurolife Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» (εφεξής «Eurolife» ή 
«Αγοράστρια») και γ) της «Activa Insurance Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» (εφεξής 
«Activa Insurance» ή «Εταιρία»), στο οποίο συνομολογείται η  πώληση του συνόλου των 
μετοχών της Activa Insurance από την Commercial General Insurance, που είναι και ο 
μοναδικός της μέτοχος, στην Eurolife. Με βάση το Προσύμφωνο, η Eurolife αποκτά 
πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (56.120) ονομαστικές μετοχές, κοινές με ψήφο, μη 
εισηγμένες σε χρηματιστήριο, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€ 100) η κάθε μία, της 
εταιρίας Activa Insurance, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου του 
μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρίας. Στον όρο 1.2 του γνωστοποιηθέντος 
Προσύμφωνου, αναφέρεται ότι «τις Πωλούμενες Μετοχές δικαιούται να αγοράσει με 
τους ίδιους όρους, αντί της Eurolife, οποιαδήποτε συνδεδεμένη κατά την έννοια του        
ν. 2190/1920 με αυτήν εταιρία, η οποία θα υποδειχθεί από την Eurolife κατά την κρίση 
της». 
Το τίμημα της συναλλαγής, για το σύνολο των 56.120 μετοχών, ορίζεται στο ποσό των 
[…] 
Με βάση το Προσύμφωνο, η Commercial General Insurance αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να πωλήσει και μεταβιβάσει τις Πωλούμενες Μετοχές στην Eurolife, με 
κατάρτιση οριστικής σύμβασης, έτσι ώστε η Eurolife να καταστεί η μοναδική μέτοχος 
της Activa Insurance. Αντίστοιχα, η Eurolife αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει 
τις προαναφερθείσες μετοχές, υπό τον όρο της εκπλήρωσης συγκεκριμένων 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στο εν λόγω Προσύμφωνο.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω Προσύμφωνο, (άρθρο 3 αυτού) η μεταβίβαση των 
Πωλούμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εφόσον κατά την ημέρα μεταβίβασης 
συντρέχουν σωρευτικά όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις (άρθρο 3 του ανωτέρω 
προσυμφώνου): 
1. Θα έχει εκδοθεί η απαιτούμενη, λόγω της απόκτησης του ελέγχου της Εταιρίας από την 

Eurolife, απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και θα έχει ληφθεί η απαιτούμενη 
άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ). Με σκοπό την όσο 
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το δυνατόν συντομότερη έκδοση της απόφασης και τη λήψη της άδειας, τα Μέρη 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν, αμέσως μετά την υπογραφή του 
Προσυμφώνου, σε όλες τις απαραίτητες και προσήκουσες ενέργειες.      

2. Η Commercial General Insurance θα εξακολουθήσει να έχει στην αποκλειστική της 
κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των Πωλούμενων Μετοχών και αυτές θα 
εξακολουθήσουν να συνιστούν το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας.  

Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν έχουν 
πληρωθεί μέχρι την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή του 
Προσύμφωνου, καθένα από τα Μέρη δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία 
αζημίως. 
 
Η Eurolife έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την προαναφερθείσα συμφωνία και στις 
εξής περιπτώσεις (άρθρο 4 προσυμφώνου): 
α) αν η δεύτερη προϋπόθεση, που αναφέρεται παραπάνω, παύσει να πληρούται, αν δηλαδή 
οποτεδήποτε μέχρι την Ημέρα Μεταβίβασης είτε η Commercial General Insurance παύσει 
να έχει στην αποκλειστική της κυριότητα, νομή και κατοχή το σύνολο των Πωλούμενων 
Μετοχών, είτε αυτές παύσουν να συνιστούν το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας  και 
β) αν δεν ζητηθεί, όπου απαιτείται κατά το Προσύμφωνο μέχρι την Ημέρα Μεταβίβασης, η 
σύμφωνη γνώμη της. Όπου προβλέπεται ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Eurolife, 
αυτή τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί εφόσον η Eurolife δεν έχει εκφράσει εγγράφως την 
αντίθεσή της ή δεν έχει ζητήσει εγγράφως επιπλέον πληροφορίες μέχρι τις 17:00 της 
δεύτερης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα περιέλευσης στην Eurolife του σχετικού 
έγγραφου αιτήματος περί παροχής σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 11 του Προσύμφωνου.   
[…]. 
Επιπλέον, τόσο η Commercial General Insurance όσο και οι θυγατρικές της ή οι 
συνδεδεμένες κατά την έννοια του ν. 2190/1920 με αυτήν εταιρίες, υποχρεούνται να μην 
προβούν, άμεσα ή έμμεσα, οι ίδιες ή δια παρενθέτου προσώπου, επί τρία (3) έτη από την 
Ημέρα Μεταβίβασης, στην πρόσληψη με οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας και εν 
γένει στην μη απασχόληση με οποιονδήποτε τρόπο ούτε στην απόπειρα πρόσληψης ή 
απασχόλησης, οποιουδήποτε υπαλλήλου ή με οποιονδήποτε τρόπο εργαζομένου ή 
απασχολούμενου, κατά την υπογραφή του Προσύμφωνου, στην Εταιρία, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Eurolife. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται ως προς 
πρόσωπα, των οποίων η συνεργασία θα έχει ήδη τερματιστεί και ο τερματισμός αυτός θα 
πραγματοποιηθεί μετά την Ημέρα Μεταβίβασης, είτε με πρωτοβουλία της Εταιρίας είτε 
με κοινή συναίνεση αυτών και της Εταιρίας. 
Τόσο η Commercial General Insurance όσο και οι θυγατρικές της ή οι συνδεδεμένες κατά 
την έννοια του ν. 2190/1920 με αυτήν εταιρίες, υποχρεούνται επίσης να μην προβούν, 
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άμεσα ή έμμεσα, οι ίδιες ή δια παρενθέτου προσώπου, επί τρία (3) έτη από την υπογραφή 
του Προσύμφωνου, στην πρόσληψη με οποιαδήποτε μορφής σχέση εργασίας και εν γένει 
στην απασχόληση με οποιονδήποτε τρόπο ούτε στην απόπειρα πρόσληψης ή 
απασχόλησης οποιουδήποτε υπαλλήλου ή με οποιονδήποτε τρόπο εργαζομένου ή 
απασχολούμενου, κατά την υπογραφή του Προσυμφώνου, στην  Eurolife, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της τελευταίας. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται ως προς τα 
πρόσωπα, των οποίων η συνεργασία θα έχει τερματιστεί με πρωτοβουλία της Eurolife ή 
με κοινή συναίνεση αυτών και της Eurolife.  
Σε περίπτωση λύσης του Προσύμφωνου κατά τα προβλεπόμενα (άρθρο 4 παρ. 4.3), η 
Commercial General Insurance αναλαμβάνει την υποχρέωση ώστε τόσο αυτή, όσο και η 
Εταιρία και οι θυγατρικές τους, να μην προβούν, για τρία (3) έτη από την υπογραφή του 
Προσύμφωνου, στην πρόσληψη με οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας και εν γένει  
στην απασχόληση με οποιονδήποτε τρόπο ούτε στην απόπειρα πρόσληψης ή 
απασχόλησης, οποιουδήποτε υπαλλήλου ή με οποιονδήποτε τρόπο εργαζομένου ή 
απασχολούμενου στην Eurolife κατά την υπογραφή του Προσύμφωνου, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Eurolife. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται ως προς 
πρόσωπα, των οποίων η συνεργασία θα έχει τερματιστεί με πρωτοβουλία της Eurolife ή 
με κοινή συναίνεση αυτών και της Eurolife.  
Επίσης, σε περίπτωση λύσης του Προσύμφωνου κατά τα προβλεπόμενα (άρθρο 4, § 4.3 
του Προσύμφωνου), η Eurolife αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί, για τρία (3) 
έτη από την υπογραφή του Προσύμφωνου, στην πρόσληψη με οποιασδήποτε μορφής 
σχέση εργασίας και εν γένει στην απασχόληση με οποιονδήποτε τρόπο ούτε στην 
απόπειρα πρόσληψης ή απασχόλησης οποιουδήποτε υπαλλήλου ή με οποιονδήποτε 
τρόπο εργαζομένου ή απασχολούμενου στην Εταιρία ή την Commercial General 
Insurance κατά την υπογραφή του Προσύμφωνου, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 
Commercial General Insurance. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται ως προς πρόσωπα, 
των οποίων η συνεργασία θα έχει τερματιστεί με πρωτοβουλία της Εταιρίας ή της 
Commercial General Insurance ή με κοινή συναίνεση αυτών και της Εταιρίας ή της 
Commercial General Insurance.  
Μετά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συγκέντρωσης, η EFG Eurolife θα αποτελεί το 
μοναδικό μέτοχο της Activa Insurance, κατέχοντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 
της (και θα ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο αυτής). 
Όπως σημειώνεται στη γνωστοποίηση, αμέσως μετά τη μεταβίβαση των Πωλούμενων 
Μετοχών της Activa Insurance στην Eurolife και (κατά την ημέρα της μεταβίβασης 
αυτής), οι μετοχές των υφιστάμενων θυγατρικών της Activa Insurance (βλ. κατωτέρω 
υπό Β.3) πρόκειται να μεταβιβαστούν (λόγω πώλησης) στην Commercial General 
Insurance (πωλήτρια) ή σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα επιλογής της.  
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Όσον αφορά στους οικονομικούς λόγους που δικαιολογούν την πραγματοποίηση της 
συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, τα στρατηγικά και 
οικονομικά πλάνα της Eurolife αφορούν τόσο στη διεύρυνση του πελατολογίου της στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά, όσο και στην απόκτηση εξειδικευμένων στελεχών, καθώς 
και στην ενίσχυση της δραστηριότητάς της, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
αξιοποίησης περισσοτέρων δικτύων διανομής.  
 
ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ 
1 «EFG EUROLIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»  
(«EUROLIFE», «ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ» Η «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΑ») 
Η Eurolife έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη σύναψη ασφαλίσεων κατά ζημιών σε 
όλους τους κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 1 Α (ασφαλίσεις κατά ζημιών) 
του ν.δ. 400/1970, καθώς και τη σύναψη αντασφαλίσεων στους κλάδους αυτούς. Με 
βάση το καταστατικό της εταιρίας και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4:  
«Σκοπός της εταιρίας είναι η στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό: 
1. Σύναψη ασφαλίσεων κατά ζημιών σε όλους τους κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 

13 παρ. 1 Α (ασφαλίσεις κατά ζημιών) του ν.δ. 400/1970, ως και των ασφαλίσεων που 
προβλέπονται από το ν.δ. 551/1970 (περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεων πλοίων 
και αεροσκαφών), όπως και σε κάθε κλάδο που προβλέπεται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Σύναψη αντασφαλίσεων κάθε είδους και κλάδου.  
3. Αντιπροσώπευση άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. 
4. Ίδρυση συναφών ή μη επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η συμμετοχή 

της, με οποιαδήποτε μορφή, σε λειτουργούσες στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 
επιχειρήσεις, για την πραγμάτωση των σκοπών της. 

5.  Άσκηση ασφαλιστικής δραστηριότητας σε οποιαδήποτε χώρα που Ενιαίου 
Οικονομικού Χώρου, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, υπό το καθεστώς ελεύθερης 
εγκατάστασης ή και υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως και η 
εγκατάσταση σε τρίτες μη κοινοτικές χώρες, σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την 
αντίστοιχη αλλοδαπή νομοθεσία. 

6. Διαχείριση (handling) ή εκκαθάριση ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων και ασφαλιστικών 
λογαριασμών ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, μεσιτών Λλόυντ ή άλλων και ασφαλιστικών (περιλαμβανομένων και των 
αλληλοασφαλιστικών) και αντασφαλιστικών συνεταιρισμών ή ταμείων, καθώς και 
συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με 
τους ως άνω σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του νόμου. 
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7. Διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων 
δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα που εκάστοτε επιτρέπονται από το 
νόμο. 

8. Χορήγηση εγγυήσεων και δανείων υπέρ τρίτων. 
9. Εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς και επιτρεπόμενης από το νόμο εργασίας ή 

δραστηριότητας». 
 
Η Eurolife ελέγχει, κατέχοντας ποσοστό 85% του μετοχικού της κεφαλαίου, την 
επιχείρηση με την επωνυμία «S.C. EFG Eurolife Asigurari Generale S.A.», η οποία 
ιδρύθηκε το 2007, με έδρα το Βουκουρέστι στη Ρουμανία. Πέραν αυτής, δεν ελέγχει 
άλλες εταιρίες, ενώ διαθέτει μειοψηφικές συμμετοχές (της τάξεως του 0,02%-5%) σε δύο 
ακόμη επιχειρήσεις του Ομίλου της «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη 
Εταιρία». 
Ο μοναδικός μέτοχος της Eurolife, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, είναι η «Τράπεζα 
EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής «Eurobank»), η οποία και έχει τον 
αποκλειστικό έλεγχο αυτής. 
Όσον αφορά στη μετοχική σύνθεση της Eurobank (στις 30.06.2008), ο μεγαλύτερος 
μέτοχός της είναι η «EFG Consolidated Holdings S.A.», με ποσοστό συμμετοχής 41,59% 
(219.439.385 μετοχές), ενώ το υπόλοιπο 58,41% ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό. 
Σημειώνεται ότι καμία άλλη (πλην της Eurolife) επιχείρηση του Ομίλου της 
Αγοράστριας δεν δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά της υπό εξέταση συγκέντρωσης.  
Με βάση τα προαναφερθέντα, το «EFG Bank European Financial Group» ελέγχει 
(έμμεσα) το 41,59% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, το οποίο του εξασφαλίζει 
τον έλεγχο της Eurobank, δεδομένης της πολυμετοχικής σύνθεσής της. 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife έχει ως εξής:  
Β. Μ. Πρόεδρος, Αλ. Σ. Αντιπρόεδρος, Γ.Α. Μέλος, Μ.Β. Μέλος, Θ. Κ. Μέλος, Όθ. Κ. 
Μέλος, Γ. Κ. Μέλος. 
Το 2007, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, στον οποίο ανήκει η Eurolife («EFG Bank 
European Financial Group») στην παγκόσμια αγορά ήταν 7.869 εκατ. ευρώ, ενώ στην 
ελληνική αγορά ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε 5.758 εκατ. ευρώ.  
2.  «COMMERCIAL GENERAL INSURANCE LIMITED» (Πωλήτρια) 
Η Commercial General Insurance, η οποία εδρεύει στην Κύπρο, ιδρύθηκε το 1973 από τη 
βρετανική ασφαλιστική εταιρία Commercial Union Assurance plc και τον Όμιλο 
Χριστοφίδη. Η Commercial General Insurance είναι συνδεδεμένη εταιρία του 
ασφαλιστικού ομίλου AVIVA, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά από τη διεθνή συγχώνευση 
των βρετανικών ασφαλιστικών οργανισμών Commercial Union, General Accident και 
Norwich Union. 
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Η Commercial General Insurance έχει υποκαταστήματα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, 
ενώ παράλληλα παρέχει ένα ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων, που επεκτείνεται σε ολόκληρη 
την Κύπρο. Όσον αφορά στη δραστηριοποίηση της εταιρίας στην Ελλάδα, αυτή 
πραγματοποιείται μέσω της θυγατρικής της ασφαλιστικής εταιρίας Activa Insurance 
AAE.  
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Commercial General Insurance έχει ως 
εξής:  
Αν. Α. Πρόεδρος Ομίλου, Κ. Δ. Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου, Γ. Κ. Σύμβουλος, D. C. 
Σύμβουλος. 
Τα συνολικά ασφάλιστρα της Commercial General Insurance, για το 2007, έφτασαν τα 
41 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίστρων της Activa Insurance).  
3. «ACTIVA INSURANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
(«ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ») 
Η Activa Insurance έχει ως αντικείμενο τη σύναψη ασφαλίσεων κατά ζημιών σε όλους 
τους κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 1 Α (ασφαλίσεις κατά ζημιών) του 
ν.δ. 400/1970 και στις αντασφαλίσεις στους κλάδους αυτούς. 
Με βάση το καταστατικό της εταιρίας και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4, 
«Σκοπός της εταιρίας είναι η στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό: 
1. Σύναψη ασφαλίσεων κατά ζημιών σε όλους τους κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 

13 παρ. 1 Α (ασφαλίσεις κατά ζημιών) του ν.δ. 400/1970, εως και των ασφαλίσεων που 
προβλέπονται από το ν.δ. 551/1970 (περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεων πλοίων 
και αεροσκαφών), όπως και σε κάθε κλάδο που προβλέπεται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Σύναψη αντασφαλίσεων κάθε είδους και κλάδου. 
3. Αντιπροσώπευση άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. 
4. Ίδρυση συναφών ή μη επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η συνεργασία ή 

συμμετοχή της, με οποιαδήποτε μορφή περιλαμβανομένης και της συγχώνευσης, σε 
λειτουργούσες στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή επιχειρήσεις, για την πραγμάτωση των 
σκοπών της. 

5. Άσκηση ασφαλιστικής δραστηριότητας σε οποιαδήποτε χώρα που Ενιαίου Οικονομικού 
Χώρου, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή και 
υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως και η εγκατάσταση σε τρίτες μη 
κοινοτικές χώρες, σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την αντίστοιχη αλλοδαπή 
νομοθεσία. 

6. Διαχείριση ή εκκαθάριση ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων και ασφαλιστικών 
λογαριασμών ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
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επιχειρήσεων, μεσιτών Λλόυντ ή άλλων και ασφαλιστικών (περιλαμβανομένων και των 
αλληλοασφαλιστικών) και αντασφαλιστικών συνεταιρισμών ή ταμείων, καθώς και 
συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με 
τους παραπάνω σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του νόμου. 

7. Διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων 
δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα που εκάστοτε επιτρέπονται από το 
νόμο. 

8. Χορήγηση εγγυήσεων και δανείων υπέρ τρίτων με την επιφύλαξη των σχετικών 
διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

9. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα, ανάληψη και εκτέλεση σχετικών 
έργων ή προμηθειών. 

10. Εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς και επιτρεπόμενης από το νόμο εργασίας ή 
δραστηριότητας». 

 
Η Activa Insurance ελέγχει τις εξής τέσσερις (4) επιχειρήσεις (θυγατρικές) με ποσοστό 
συμμετοχής: 
ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Έδρα: Μαρούσι Αττικής, Έτος Ίδρυσης: 1985) 100%, 
ΜΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Έδρα: Μαρούσι Αττικής, Έτος Ίδρυσης: 2003) 100%, 
ΑΙΧΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Έδρα: Μαρούσι Αττικής, Έτος Ίδρυσης: 2003) 100%, 
COMMERCIAL UNION Αντασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. (Έδρα: Μαρούσι Αττικής, 
Έτος Ίδρυσης: 2002) 99,833%. 
Ο μοναδικός μέτοχος της Activa Insurance, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, είναι η 
«Commercial General Insurance». 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Activa Insurance είναι η ακόλουθη:  
Αν. Α. Πρόεδρος, Κ. Δ. Αντιπρόεδρος, Γ. Λ. Διευθύνων Σύμβουλος, Γ. Κ. Μέλος, R. K. 

Μέλος, D. C. Μέλος. 
Η Activa Insurance δραστηριοποιείται μόνο στην ελληνική αγορά και ο κύκλος εργασιών 
της, για το 2007, ανήλθε σε € 25.608.910. 
 
ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ-ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΡΙΔΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
1.  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
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, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης 
τους.  
Η Eurolife, καθώς και η Activa Insurance, δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο 
και ειδικότερα σε δύο αγορές: 
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Α) στην αγορά γενικών πρωτασφαλίσεων κατά των κινδύνων ζημιών. Η συγκεκριμένη 
αγορά μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους αγορές, ανάλογα με τους κινδύνους που 
ασφαλίζονται, όπως πυρός, αυτοκινήτων, μεταφορών, πλοίων, αστικής ευθύνης κ.λ.π. και 
Β) στην αγορά αντασφαλίσεων. 
Στην αγορά πρωτασφαλίσεων κατά ζημιών, η Eurolife δραστηριοποιείται κυρίως στους 
κλάδους Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης, Ατυχήματα, Αστική Ευθύνη από χερσαία 
οχήματα, Μεταφορών, Λοιπές ζημίες αγαθών, Χερσαία οχήματα, Γενική Αστική 
Ευθύνη, Διάφορες Χρηματικές Απώλειες 
Όσον αφορά στη διανομή των προϊόντων, αυτή πραγματοποιείται από Πρακτορειακό 
Δίκτυο, το οποίο αποτελείται από Πράκτορες και Μεσίτες ασφαλίσεων, που 
διαμεσολαβούν για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων της Eurolife, αλλά και άλλων 
ασφαλιστικών εταιριών, μέσω του τραπεζικού δικτύου της Eurobank, για τη διάθεση 
ασφαλιστικών προϊόντων σε πελάτες του Ομίλου της Eurobank. 
Στην αγορά πρωτασφαλίσεων κατά ζημιών, η Activa Insurance δραστηριοποιείται 
κυρίως στους κλάδους πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης, Ατυχήματα, Αστική Ευθύνη 
από χερσαία οχήματα, Γενική Αστική Ευθύνη, Διάφορες Χρηματικές Απώλειες, Λοιπές 
ζημίες αγαθών, Χερσαία οχήματα, Αστική Ευθύνη Πλοίων, Μεταφορών, Βοήθειας 
Όσον αφορά στη διανομή των προϊόντων, αυτή πραγματοποιείται από Πρακτορειακό 
Δίκτυο, που το αποτελούν Πράκτορες και Μεσίτες ασφαλίσεων, που διαμεσολαβούν για 
τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων της Activa Insurance, αλλά και άλλων 
ασφαλιστικών εταιριών. 
Στην αγορά των αντασφαλίσεων, η δραστηριοποίηση της Eurolife είναι περιορισμένη, 
ενώ η Activa Insurance αντασφαλίζει χαρτοφυλάκια άλλων εταιριών, κυρίως στους 
κλάδους Χερσαία οχήματα, Πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης, Αστική Ευθύνη από 
χερσαία οχήματα, Λοιπές ζημίες αγαθών 
Οι παραπάνω συμβάσεις συνάπτονται είτε με απευθείας διαπραγματεύσεις με τις 
αντασφαλιζόμενες εταιρίες, είτε μέσω μεσιτών αντασφαλίσεων. 
2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή, στην οποία οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες 
ανταγωνισμού. 
Για την αγορά γενικών πρωτασφαλίσεων κατά ζημιών, η σχετική γεωγραφική αγορά 
περιλαμβάνει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς οι καταναλωτές εμφανίζουν 
προτίμηση για τη σύναψη συμβολαίων με τοπικές εταιρίες, για πρακτικούς λόγους. Όσον 
αφορά στη σχετική γεωγραφική αγορά για τις αντασφαλίσεις, αυτή επεκτείνεται διεθνώς 
ή τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι αντασφαλίσεις μεταξύ των 
ασφαλιστικών εταιριών γίνονται με ξένες ασφαλιστικές εταιρίες, κυρίως για τον 
υπερεθνικό επιμερισμό του ασφαλιστικού κινδύνου.  
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Δεδομένου ότι και οι δύο συμμετέχουσες στην υπό εξέταση συγκέντρωση επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια (τόσο στην αγορά γενικών 
πρωτασφαλίσεων κατά των κινδύνων ζημιών, όσο και στην αγορά των αντασφαλειών), 
ως σχετική γεωγραφική αγορά της υπό κρίση πράξης θεωρείται η ελληνική επικράτεια. 
3. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα, το μερίδιο αγοράς της Eurolife στην αγορά γενικών 
πρωτασφαλίσεων κατά των κινδύνων ζημιών (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
δικαιώματα συμβολαίων, τα οποία άλλωστε δεν αυξάνουν το ποσοστό) ανήλθε το 2007 
σε 0,94%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο της Activa Insurance ήταν 0,74%. Το άθροισμα των 
δύο αυτών μεριδίων ισούται με 1,68%, το οποίο υπολείπεται σημαντικά του 15%, 
δηλαδή του ορίου που τίθεται για το χαρακτηρισμό μιας αγοράς ως επηρεαζόμενης. 
Ομοίως στην αγορά των αντασφαλειών, το μερίδιο της Eurolife ήταν, το 2007, 2,21%, 
ενώ το μερίδιο της Activa Insurance ήταν 7,68%. Αθροιστικά τα δύο προαναφερθέντα 
μερίδια ανέρχονται σε 9,89%, δηλαδή δεν ξεπερνούν το όριο του 15%. Επομένως, ούτε η 
αγορά των αντασφαλειών μπορεί να θεωρηθεί επηρεαζόμενη αγορά, λόγω του χαμηλού 
ύψους του συνολικού μεριδίου των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων 
στην εν λόγω αγορά.    
Κατά συνέπεια  δεν υπάρχουν επηρεαζόμενες αγορές στην υπό εξέταση συγκέντρωση. 
Η σχετική αγορά της υπό εξέταση συγκέντρωσης είναι αυτή του ασφαλιστικού κλάδου 
και ειδικότερα οι επιμέρους αγορές των  γενικών πρωτασφαλίσεων κατά των κινδύνων 
ζημιών και των αντασφαλίσεων. 
4. ΜΕΡΙΔΙΑ 
Τα μερίδια αγοράς, για το 2007, των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση 
έχουν ως εξής:  
α) στην αγορά πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών της EFG EUROLIFE 
ΑΕΓΑ 0,94%, και της ACTIVA INSURANCE Α.Α.Ε. 0,74% ήτοι αθροιστικά το 
μερίδιο και των δύο εταιρειών ανέρχεται σε 1,68%.  
β) στην αγορά αντασφαλίσεων αντασφαλίσεις ζημιών η ACTIVA INSURANCE Α.Α.Ε. 
7,68% και  η EFG EUROLIFE ΑΕΓΑ 2,21%, ήτοι αθροιστικά το συνολικό μερίδιο 
και των δύο εταιρειών ανέρχεται σε 9,89%.  
5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι ο μεγάλος αριθμός των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή, τα μικρά σχετικά μερίδια αγοράς που 
κατέχουν οι περισσότερες απ’ αυτές (πλην των μεγαλυτέρων), ο έντονος ανταγωνισμός 
και οι αλλεπάλληλες, τα τελευταία χρόνια, συγχωνεύσεις και εξαγορές, με στόχο τη 
δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων. 



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
 
 

 11

Ταυτόχρονα, η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών από εταιρίες, που δεν είναι 
εγκατεστημένες στην Ελλάδα, αλλά και η ύπαρξη εξειδικευμένων ασφαλιστικών 
εταιριών, οι οποίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε συγκεκριμένα τμήματα της 
ασφαλιστικής αγοράς, δημιουργούν ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις στον κλάδο. 
Λαμβάνοντας δε υπόψη το θεσμικό πλαίσιο (Ν.Δ. 400/1970, ΦΕΚ Α΄ αριθ. 17.1.1970), 
καθώς και τις συνθήκες αγοράς που επικρατούν, οι νέες επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερη δυσκολία, προκειμένου να εισέλθουν στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.  
Εξάλλου η γνωστοποιούμενη πράξη δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στο βαθμό 
συγκέντρωσης της αγοράς, καθώς οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και 
στις δύο επιμέρους αγορές που δραστηριοποιούνται, έχουν περιορισμένο, ως ελεχθη, 
συνολικό μερίδιο 9,89%.  
Οι τιμές του δείκτη ΗΗΙ (2007), καθώς και της μεταβολής του (Δ),  ο οποίος  είναι για 
την αγορά πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών  1,3912 και  για την αγορά 
αντασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών  33,9456, καταδεικνύουν ότι, μετά την 
ολοκλήρωση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης, δεν είναι πιθανό να υπάρξουν 
προβλήματα στον ανταγωνισμό, τόσο στην αγορά πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων 
ζημιών, όσο και στην αγορά αντασφαλίσεων.  
 
IV. 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 μια 
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, όπως ισχύει: « […] ο έλεγχος 
απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από 
κοινού με άλλα και 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». 
Στην υπό κρίση πράξη, σύμφωνα με το από 12.09.2008 «Προσύμφωνο Μεταβίβασης 
Μετοχών, η Eurolife αποκτά πενήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (56.120) ονομαστικές 
μετοχές της εταιρίας «Activa Insurance Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία», οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρίας. 
Κατά συνέπεια, δημιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδαφ. 
β΄ του ν. 703/77, όπως ισχύει. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει: «Κάθε συγκέντρωση 
επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή 
ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής  που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν 
ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν 
πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 
δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά».  
Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, η υπό εξέταση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά 
σε προηγούμενη γνωστοποίηση, δεδομένου ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις 
που ορίζει ο νόμος, αφού ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4στ παρ. 4β, το 
έτος 2007, ανήλθε στην παγκόσμια αγορά σε ποσό 7.894.608.910 ευρώ και οι δύο 
συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών άνω 
των 15.000.000 ευρώ στην ελληνική αγορά ήτοι 5.758 εκατ. ευρώ η Eurolife και 
25.608.910 ευρώ η Activa Insurance.  
Το «Προσύμφωνο Μεταβίβασης Μετοχών» καταρτίστηκε στις 12.09.2008 και η σχετική 
γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 25.09.2008. 
Με την υποβολή της γνωστοποίησης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, κατετέθη το 
προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο των 1.050 ευρώ (Διπλότυπο είσπραξης αριθ. 
31998/24.9.2008 ΔΥΟ-ΦΑΕΕ Αθηνών) και η υπό εξέταση συγκέντρωση δημοσιεύτηκε 
στο υπ’ αριθμ. 18241/30.09.2008 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας 
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ».   
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ του ν. 703/77, όπως ισχύει: «1. Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική 
γνωστοποίηση […]  
3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 
δυνατότητά της να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφαση της που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη 
γνωστοποίηση, επιτρέπει τη συγκέντρωση [...] 
Η Υπηρεσία, με την υποβολή της γνωστοποίησης (στις 25.09.2008), εξέτασε τον 
υποβληθέντα φάκελο και επειδή διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα προσκομισθέντα στοιχεία, 
ζητήθηκε η παροχή στοιχείων για τη συμπλήρωση του φακέλου (επιστολή της 
Υπηρεσίας της 01.10.2008). Τα τελευταία ως άνω στοιχεία προσκομίστηκαν από τη 
γνωστοποιούσα στις 15.10.2008, που αποτελεί και το χρονικό σημείο έναρξης της 
μηνιαίας προθεσμίας προς έκδοση της παρούσας απόφασης.  
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Ως προς τους δευτερεύοντες περιορισμούς του ανταγωνισμού που περιλαμβάνονται στο 
γνωστοποιηθέν Προσύμφωνο ([…]), αυτοί κρίνονται ως άμεσα συνδεόμενοι και 
αναγκαίοι για την υλοποίηση της συγκέντρωσης και εύλογοι, καθόσον ισχύουν μόνο για 
μία τριετία.  
Τέλος σχετικά με τη δηλωθείσα στη γνωστοποίηση πρόθεση για μεταβίβαση των 
μετοχών των θυγατρικών επιχειρήσεων της εξαγοραζόμενης στην Πωλήτρια ή σε νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα της επιλογής της, σημειώνεται ότι η υλοποίησή της ουδεμία εν 
προκειμένω επίδραση μπορεί να έχει, καθώς καμία από τις επιχειρήσεις αυτές δεν 
δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά της υπό κρίση συγκέντρωσης.  
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, που δεν φαίνεται να οδηγούν στη δημιουργία δεσπόζουσας 
θέσης αυτών, την οικονομική τους δύναμη, 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 7891/10.11.2008 
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 25.9.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 6542) συγκέντρωση που αφορά στην 
απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Activa Insurance Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρία» ήτοι 56.120 ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 
100% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της, από τη μητρική αυτής 
«COMMERCIAL GENERAL INSURANCE LIMITED»  δυνάμει του από 12.9.2008 
Προσυμφώνου μεταβίβασης μετοχών, δεδομένου 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.  
Η απόφαση εκδόθηκε την 12η Νοεμβρίου 2008. 
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Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 
παρ. 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ( ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 

Ο Προεδρεύων του Α΄ Τμήματος 
 
 

                 Αριστομένης Κομισόπουλος 
Ο Συντάκτης της Απόφασης  
 
 
    Βασίλειος Πατσουράτης 
                                                         Η Αναπληρώτρια Γραμματέας 
 
 
                                                                Παναγιώτα Μούρκου    
 


