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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασί−

ας αστυνομικού προσωπικού που διατίθεται στο 
Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη πλην 
αυτών της προσωπικής ασφάλειας και των οδη−
γών κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.8.2011. ... 1

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποί−
ησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 
703/77, όπως ισχύει, της σκοπούμενης απόκτη−
σης από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 32,9% των κοινών 
μετά ψήφου μετοχών της «ASPIS BANK Α.Τ.Ε.», 
μέσω της κατανομής μετοχών που έμειναν αδιά−
θετες, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαί−
ου της «ASPIS BANK Α.Τ.Ε.». ................................................. 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8004/10/66 (1)
    Υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασίας 

αστυνομικού προσωπικού που διατίθεται στο Γρα−
φείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη πλην αυτών 
της προσωπικής ασφάλειας και των οδηγών κατά το 
χρονικό διάστημα μέχρι 31.8.2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α΄−213) «Σύστα−

ση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄−214) «Διο−
ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπη−
ρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγεί−
ου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», καθώς 
και του Π.Δ. 14/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
20/2002 και το Π.Δ. 189/2006.

4. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄−247) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871 
/ 2010 (ΦΕΚ Α΄−141).

5. Την υπ’ αρίθμ. 2/91020/29−12−2010 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Εκτέλεση Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2011».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
Α΄−297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως αντικα−
ταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄−40) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.394/2001 (ΦΕΚ Α΄−274) «Περί 
χρόνου εργασίας προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/15854/0022 από 22−3−2004 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Λ.Κ/22η 
Διεύθυνση Μισθολογίου.

9. Το υπ’ αριθμ. 2/17645/0022 από 20−4−2004 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/Γ.Λ.Κ/22η 
Διεύθυνση Μισθολογίου.

10. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄−112) «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων …».

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.8.2011, 
ύψους 1.700,00 Ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τις εγ−
γεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του εκτελούμε−
νου προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 του Ε.Φ. 43−110 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

12. Το γεγονός ότι το Αστυνομικό Προσωπικό που 
δεν καλύπτει οργανικές θέσεις και απασχολείται στο 
Γραφείο του Υπουργού, λόγω της ειδικής φύσεως της 
λειτουργίας του Γραφείου αυτού καλείται να αντιμε−
τωπίσει επιπλέον επείγουσες και έκτακτες ανάγκες, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης απογευματινής εργασίας του αστυνομικού που διατί−
θεται στο Γραφείο του Υπουργού για εκτέλεση υπηρεσίας, 
πλην αυτών της προσωπικής ασφάλειας και των οδηγών 
κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.8.2011, ως εξής:

Γραφείο Υπουργού:
Ένας (1) αστυνομικός επί 40 ώρες κατ’ ανώτατο όριο 

το μήνα
Β. Η καταβολή και δικαιολόγηση της υπερωριακής 

αποζημίωσης ενεργείται σύμφωνα με τα ισχύοντα.
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Γ. Η παρούσα απόφαση δεν μπορεί να έχει αναδρομική 
ισχύ πέραν του μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
    Aριθμ. απόφ. 488/VI/2010 (2)
Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως 
ισχύει, της σκοπούμενης απόκτησης από το «ΤΑΧΥ−
ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», πο−
σοστού 32,9% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της 
«ASPIS BANK Α.Τ.Ε.», μέσω της κατανομής μετοχών 
που έμειναν αδιάθετες, στο πλαίσιο αύξησης μετο−
χικού κεφαλαίου της «ASPIS BANK Α.Τ.Ε.».

   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: Δημήτριος Κυριτσάκης.
Μέλη: Δημήτριος Αυγητίδης και
Φραγκίσκος Αρμάος, λόγω δικαιολογημένου κωλύμα−

τος 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 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 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 πλαί−
σιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «ASPIS BANK 
A.T.E.».

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

Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος ανέπτυξε συνο−
πτικά την υπ’ αριθμ. 2735/05.05.2010 Εμπιστευτική Έκθε−
σή του και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά σε αυτήν, τη μη απαγόρευση της υπ’ αριθμ. 
ημ. 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 από−
κτηση 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 καθο−
ριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις 
αποφάσεις των οργάνων της αποκτώμενης επιχείρησης 
ενώ ένας μειοψηφών μέτοχος αποκτά de facto τον απο−
κλειστικό 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 γε−
νικές συνελεύσεις είναι μικρή. 

Προκειμένου, επομένως, να διαπιστωθεί η απόκτη−
ση 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 εξακρι−
βωθεί 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 πιθα−
νόν 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. αριθμ. 1729/23.03.2010 έγγραφο, γνωστο−

ποιήθηκε εμπροθέσμως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως 
ισχύει, από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛ−
ΛΑΔΟΣ 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 Χρηματι−
στηρίου Αθηνών, στη σκοπούμενη αύξηση μετοχικού κε−
φαλαίου 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, Δ.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 συμπλή−
ρωση του φακέλου, τα οποία προσκομίστηκαν από το 
γνωστοποιούν μέρος την 12.04.2010.

Όπως σημειώνεται στην υπ’ αριθμ. 2094/12.04.2010 
επιστολή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, «η γνωστο−
ποιούμενη συναλλαγή προκαλείται από συμμετοχή της 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. στην αύξη−
ση Μετοχικού Κεφαλαίου της εισηγμένης στο Χρημα−
τιστήριο Αθηνών Aspis Bank ATE. Μετά την έγκριση 
εισαγωγής προς διαπραγμάτευση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Χ.Α., οι νεοκδοθησόμενες και αποϋλο−
ποιημένες μετοχές της Aspis Bank ATE θα πιστωθούν 
ηλεκτρονικά στις μερίδες των επενδυτών μέσω του 
Συστήματος Άυλων Τίτλων της ΕΧΑΕ.».
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Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Aspis Bank, κατά τη συνεδρίαση της 23.07.2009, και 
το εξουσιοδοτημένο Δ.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 προ−
ηγούμενη απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 
23.01.2009, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπε−
ζας, η οποία μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.07.2009 δεν 
είχε υλοποιηθεί. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτη−
ρίου, 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 τυ−
χόν δικαιωμάτων προεγγραφής, εκ μέρους των βασι−
κών μετόχων της Aspis Bank, είτε φυσικών είτε νομικών 
προσώπων.

γ) Την οριστικοποίηση, εκ μέρους του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Aspis Bank, των ειδικότερων όρων της 
αύξησης και κυρίως της τιμής διάθεσης εκάστης με−
τοχής.

δ) Την προηγούμενη λήψη των απαραίτητων εγκρίσε−
ων από τις αρμόδιες αρχές.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρο−
μικού Ταμιευτηρίου, κατά την υπ’ αριθμό 160/01.03.2010 
συνεδρίασή του, αποφάσισε να διατηρήσει την πρόθε−
ση 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’ 
αριθμ. 159/09.02.2010, συνεδρίασή του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Aspis Bank, στο πλαίσιο 
της άσκησης της διακριτικής του ευχέρειας σύμφω−
να 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 κάλυ−
ψης 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, ονομα−
στικής 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 παρ. 3 του Ν.3401/2005, σε συνδυασμό με τη δημοσί−
ευση του από 08.04.2010 Συμπληρώματος Ενημερωτικού 
Δελτίου, το Δ.Σ. της Aspis Bank, στη συνεδρίασή του 
της 15ης Απριλίου 2010, διαπίστωσε, με βάση τις εμπρό−
θεσμες Αιτήσεις Άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αναλογικής υπαναχώρησης 

του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (που τέθηκαν υπόψη 
του Δ.Σ. της Aspis Bank από την Υπηρεσία Θεματοφυ−
λακής της Τράπεζας και από το Διαχειριστή του Βιβλί−
ου Ζήτησης), την υπαναχώρηση (πλήρη και μερική) 24 
επενδυτών, για συνολικό αριθμό 7.577.976 μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ενδιάμεση μεταβο−
λή του συνολικού ποσοστού κάλυψης της αύξησης, το 
Δ.Σ. της Aspis Bank αποφάσισε την τροποποίηση της 
από 01.04.2010 απόφασής του περί κατανομής αδιάθετων 
μετοχών στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μέσω του Βιβλί−
ου 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 κα−
τανομή), 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 δι−
αμορφώθηκε 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 Ταμιευτή−
ριο 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 δι−
καιωμάτων προτίμησης, προεγγραφών και εγγραφών 
απασχολουμένων και την από 15.04.2010 διάθεση από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Aspis Bank αδιάθετων με−
τοχών, έχει ως εξής:
Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 
2010)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟ−
ΣΤΟ

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%
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%
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 47.602.370 32,9%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 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 γνωστοποι−
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ούν μέρος) και η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία 
Αspis Bank (εξαγοραζόμενη εταιρεία).

Β.1. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 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 Ταμιευ−
τηρίου 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 επι−
τρέπονται σε ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα από την 
κείμενη νομοθεσία.

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

Δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος είναι η ανώνυμη εται−
ρία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε» (ΕΛΤΑ), που κατέχει το 
10% του μετοχικού του κεφαλαίου (έμμεση συμμετοχή 
του Ελληνικού Δημοσίου). 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 ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 
κατέχει άμεσα ποσοστό 6,693%. Το υπόλοιπο 42,46% 
του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτη−
ρίου κατέχεται από επενδυτικό κοινό.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατέχει το 51% της ανώ−
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ».

Επίσης, συμμετέχει με ποσοστό 50% στο μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας «HELLENIC POST CREDIT A.E 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» (πρώην «ΜΠΕΣΤΛΑΙΝ CARDS ΠΑ−
ΡΟΧΗ 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 εταιρεία «POST 
BANK GREEN INSTITUTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με πο−
σοστό 22,43% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
Αττικής3, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του στα «Ελλη−
νικά 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 παγκό−
σμιο επίπεδο.

Β.2. ASPIS BANK
Η Aspis Bank ιδρύθηκε το 1992 από τον Παύλο Δ. Ψω−

μιάδη και την ασφαλιστική εταιρία «AEGON B.V.».
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, η 

εταιρία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια, για 
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.

λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, όλων των επι−
τρεπόμενων από τη νομοθεσία τραπεζικών εργασιών.

Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστή−
ριο 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 ΑΓΟ−
ΡΕΣ 

Γ.1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι σχετικές αγορές προϊόντων, στις οποίες δραστηρι−

οποιείται 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 χρηματοπι−
στωτικών μέσων), η αγορά ανάπτυξης και διαχείρισης 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η αγορά ασφαλιστικής διαμε−
σολάβησης, η αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης και η 
αγορά συναλλάγματος.

Οι σχετικές αγορές προϊόντων, στις οποίες δραστηρι−
οποιείται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι η τραπεζική 
αγορά (Λιανική τραπεζική, Corporate, Personal και 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 ελ−
ληνικής 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 – ΜΕ−
ΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

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

Στην τραπεζική αγορά, με βάση τις μέχρι σήμερα δημο−
σιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών για την 
οικονομική χρήση 2009 και το Στατιστικό Δελτίο Οικονομι−
κής 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 Κε−
φαλαίων, 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. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗ−
ΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποίησης και της 
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με ημ. αριθμ. 2095/12.04.2010 απαντητικής επιστολής του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τα μερίδια αγοράς του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στις σχετικές αγορές, στις 
οποίες δραστηριοποιείται, έχουν ως ακολούθως:

Πίνακας 2: ΜΕΡΙΔΙΑ 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. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ASPIS BANK
Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποί−

ησης και της με ημ. αριθμ. 2095/12.04.2010 απαντητικής 
επιστολής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τα μερίδια 
αγοράς της Aspis Bank στις σχετικές αγορές, στις οποί−
ες δραστηριοποιείται, έχουν ως εξής:
Πίνακας 3: ΜΕΡΙΔΙΑ 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%

Διαχείριση Aμοιβαίων
 Kεφαλαίων(i)

53.647 10.680.467 0,50%

Ασφαλιστική
Διαμεσολάβηση(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 Χρημα−
τιστήριο Αθηνών

489.866 101.702.703 0,48%

(i)  Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία Ένωσης Θεσμικών Επεν−
δυτών

(ii)  Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών4

(iii)  Πηγή: Ένωση Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικής 
Μίσθωσης

Ειδικά για την τραπεζική αγορά, σύμφωνα με τα στοι−
χεία του Δεκεμβρίου του 2009 της Τράπεζας της Ελ−
λάδος (Στατιστικό Δελτίο 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: ΜΕΡΙΔΙΑ 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%

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. Δεδομένου ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν αναμένεται 
να έχει καμία επίδραση στην εν λόγω αγορά, στην οποία δεν 
δραστηριοποιείται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, περαιτέρω έρευνα 
σχετικά με το μερίδιο της Aspis Bank παρέλκει.

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙ−
ΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Συνοψίζοντας όσα προαναφέρθηκαν, τα συμμετέχοντα 
στην υπό κρίση συγκέντρωση μέρη δραστηριοποιούνται: 
(i) στην τραπεζική αγορά, (ii) στην αγορά παροχής επεν−
δυτικών υπηρεσιών, (iii) στην αγορά ανάπτυξης και δια−
χείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, (iv) στην αγορά ασφαλι−
στικής διαμεσολάβησης, (v) στην αγορά χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και (vi) στην αγορά συναλλάγματος.

Στις αγορές της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, χρηματοδοτικής μίσθω−
σης και στην αγορά συναλλάγματος δραστηριοποιείται 
μόνο ο όμιλος της Aspis Bank, με συνολικό μερίδιο αγο−
ράς 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). Συ−
νεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν αναμένεται 
να έχει καμία επίδραση στο βαθμό συγκέντρωσης των 
συγκεκριμένων αγορών. 

Όσον αφορά στην τραπεζική αγορά, όπου δραστηρι−
οποιούνται 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 περιορι−
σμένου 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 δια−
χείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων όπου, επίσης, δραστηρι−
οποιούνται και τα δύο συμμετέχοντα στη συγκέντρωση 
μέρη, (η εξαγοράζουσα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με 
μερίδιο αγοράς 1,15% και η εξαγοραζόμενη Aspis Bank 
με μερίδιο 0,5%), βάσει του περιορισμένου συνολικού 
μεριδίου αγοράς το οποίο ανέρχεται σε 2%, η γνωστο−
ποιούμενη πράξη δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντι−
κά στο βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς.

Άλλωστε όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν επη−
ρεαζόμενες 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 καθοριστι−
κής 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, πλειοψη−
φίας, λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενι−
κής 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’ αριθμ. 2094/12.4.2010 επιστολή παροχής στοι−
χείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διευκρινίζει ότι «τα 
δικαιώματα ψήφου των μετόχων της Aspis Bank ATE 
είναι ανάλογα με το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαί−
ου που αυτοί κατέχουν και δεν υπάρχει διαφορά όσον 
αφορά στα δικαιώματα ψήφου μεταξύ των μετόχων». 
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Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτή−
ριο «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 Ταχυδρο−
μικό 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:
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

και Εκπρόθεσμη
κατάθεση

(% Συνολικού
Μετοχικού
Κεφαλαίου)

10.05.2007
Τακτική Γενι−
κή 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 Γενι−
κή 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 Γενι−
κή 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 Γενι−
κή 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 Γενι−
κή 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 Γενι−
κή 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 Γενι−
κή 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 προκύ−
πτει από το Πρακτικό της ανωτέρω Γενικής Συνέλευ−
σης, ο Δημήτριος Βιδάλης, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Commercial Value, εκπροσώπησε 11 με−
τόχους 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 Ltd» και το δικό του ποσοστό) που αντι−
στοιχούσαν στο 5,05% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Χρή−
στος Σορωτός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου−
λος της «Aspis Bank», εκπροσώπησε 70 μετόχους που 
αντιστοιχούσαν στο 23,02% του μετοχικού κεφαλαίου, 
το 19,71% του οποίου ανήκε στις 3 εταιρείες – μετό−
χους της Aspis Bank που φέρουν την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑ». Το υπόλοιπο 3,31% ανήκε σε 67 εταιρείες 
και απλούς μετόχους.56

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 Διοικητικό 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 ΠΡΟ−
ΝΟΙΑ» 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 εται−
ρειών − μετόχων της Aspis Bank με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ» σε 8,293%.

Τέλος, όσον αφορά στη συμμετοχή του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Aspis Bank, 
προς απάντηση ερωτήματος της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Aspis Bank, μετά την ολοκλήρωση της 
γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, αναφέρεται σε επι−
στολή του Σπυρίδωνα Παντελιά, Εκτελεστικού Αντι−
προέδρου Δ.Σ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της 1ης 
Απριλίου 2010 ότι, «….όσον αφορά την υφιστάμενη ή τη 
μελλοντική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
«Aspis Bank» δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδή−
ποτε 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 ανέρ−
χεται σε ποσοστό 44,216%, β) του πολύ μικρού ποσο−
στού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από τους λοι−
πούς 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 επί της Aspis Βank. Συνεπώς, η γνωστοποιη−
θείσα πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παρ. 2 και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει.

Η γνωστοποιηθείσα πράξη συνιστά οριζόντια συ−
γκέντρωση. Αν και η γνωστοποιούσα επιχείρηση είναι 
άμεσος ανταγωνιστής της αποκτώμενης επιχείρησης, 
καθώς και οι δύο δραστηριοποιούνται στις ως άνω ορι−
σθείσες σχετικές αγορές υπηρεσιών 8, από την ανάλυση 
στην ενότητα Δ. της παρούσας προκύπτει ότι η γνωστο−
5  Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 63.479.403 μετοχές.
6  Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 64.064.054 μετοχές.
7  μετοχική σύνθεση της 15ης Απριλίου 2010, στην ενότητα Α. ανωτέρω.
8  Βλ. ανωτέρω υπό Γ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16519

ποιηθείσα 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 σημα−
ντική 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 άρ−
θρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, τη σκοπούμενη 
απόκτηση από τo «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 32,9% των κοινών μετά 
ψήφου μετοχών της «ASPIS BANK A.T.E.», μέσω της κα−
τανομής 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 αντα−
γωνισμό 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 Κυ−

βερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Μαΐου 20111

Ο Πρόεδρος
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011510706110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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