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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 11 Νοεμβρίου 2019, εκ μέρους της Hellenic Bank 

Public Company Limited (εφεξής η «Ελληνική Τράπεζα»), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 

2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του 27,5% των μετοχών της Hellenic 

Alico Life Insurance Company Ltd (εφεξής ο «Στόχος») από την Ελληνική Τράπεζα, η 

οποία κατέχει ήδη το 72,5% του Στόχου. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Ελληνική Τράπεζα που είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και 

είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
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Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 ως 2019, ως 

τροποποιείται από καιρό σε καιρό, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας που αποτελείται από την Ελληνική 

Τράπεζα και τις θυγατρικές της, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στις 

τραπεζικές υπηρεσίες, στην παροχή προσωπικών και επιχειρηματικών 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων και επίσης ελέγχει εταιρείες ειδικού σκοπού που 

κατέχουν ακίνητα που αποκτήθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα, μέσω 

διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που 

απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια (debt to asset swaps). 

Η Ελληνική Τράπεζα έχει τις ακόλουθες ελεγχόμενες θυγατρικές εταιρείες: 

(1) Hellenic Bank (Investments) Ltd (100%), η οποία δεν διεξάγει πλέον 

εργασίες αλλά κρατά περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας. 

(2) Hellenic Bank Trust and Finance Corporation Ltd (100%), η οποία δεν 

διεξάγει πλέον εργασίες αλλά κρατά περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής 

Τράπεζας. 

(3) Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ (99,96%), η οποία δραστηριοποιείται 

στην παροχή προσωπικών και επιχειρηματικών ασφαλιστήριων 

συμβολαίων γενικού κλάδου. 

(4) Hellenic Alico (72,50%). 

(5) Hellenic Insurance Agency Ltd (100%), η οποία ενεργούσε ως 

αντιπρόσωπος ασφαλειών για γενικές ασφάλειες και ασφάλειες ζωής 

αλλά δεν διεξάγει πλέον αυτές τις εργασίες και είναι αδρανής. 

(6) Εξ ολοκλήρου θυγατρικές εταιρείες (100%), ειδικού σκοπού που 

κατέχουν ακίνητα που αποκτήθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα μέσω 

διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων 

που απορρέουν από τα ενυπόθηκα δάνεια (debt to asset swaps). 

(7) APS Debt Servicing Cyprus Limited (49%) (Συνδεδεμένη). 

2. Η Hellenic Alico που είναι κοινοπραξία (joint venture) μεταξύ της Ελληνικής 

Τράπεζας και της American Life Insurance Company (μέσω της MetLife 

Services Cyprus), η οποία συστάθηκε και ξεκίνησε εργασίες το 2000 και η 

οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής 

περιλαμβανομένων και ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας (accident and 

health). 
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Βάσει Συμφωνίας ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2000 (Joint Venture Agreement 

between Hellenic Bank Limited and American Life Insurance Company 

concerning the establishment of a Joint Venture Bancassurance Operation), η 

Ελληνική Τράπεζα κατέχει το 72,5% του μετοχικού κεφαλαίου του Στόχου και 

η American Life Insurance Company μέσω της MetLife Services Cyprus, το 

υπόλοιπο 27,5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δύο μέτοχοι 

κατέχουν κοινό έλεγχο επί του Στόχου. 

Στις 12 Νοεμβρίου 2019, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.  

 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 29 Νοεμβρίου 2019, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Υπηρεσία»), 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με 

ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2019, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της 

γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας 

αγοραπωλησίας μετοχών ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ της Hellenic Bank 

Public Company Limited και της MetLife Services Cyprus Limited (η «Συμφωνία»). 

Βάσει της Συμφωνίας, η Ελληνική Τράπεζα θα αποκτήσει το 27,5% του μετοχικού 

κεφαλαίου του Στόχου από την MetLife Services Cyprus Limited. 

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η Ελληνική Τράπεζα θα κατέχει το 

100% του μετοχικού κεφαλαίου του Στόχου, ενώ στο παρόν στάδιο, η Ελληνική 

Τράπεζα με μερίδιο 72,5% βάσει της Συμφωνίας ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2000 
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(Joint Venture Agreement between Hellenic Bank Limited and American Life 

Insurance Company concerning the establishment of a Joint Venture Bancassurance 

Operation) έχει το κοινό έλεγχο του Στόχου μαζί με την American Life Insurance 

Company (μέσω της MetLife Services Cyprus). 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων με βάση την έννοια της 

συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό 

εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του 

Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης του Στόχου καθότι θα αποκτηθεί ο αποκλειστικός έλεγχος του από 

την Ελληνική Τράπεζα. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2018 της Ελληνικής Τράπεζας ανήλθε περίπου στα €1.612.618.600  και ο Στόχος για 

το ίδιο έτος πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο εργασιών περίπου €[………]1. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Ελληνική Τράπεζα, καθώς και ο Στόχος 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητας, της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για 

τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στον τραπεζικό 

τομέα και στον τομέα των ασφαλιστικών εργασιών μέσω των θυγατρικών και 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων του, ήτοι της εταιρείας «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΛΙΜΙΤΕΔ» η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή προσωπικών και 

επιχειρηματικών ασφαλιστήριων συμβολαίων γενικού κλάδου και της Hellenic Alico η 

οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής. 

Η Hellenic Alico δραστηριοποιείται μόνο στην παροχή ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

ζωής περιλαμβανομένων και ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας (accident and 

health). 

 
1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
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Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή 1) της αγοράς 

παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων, 2) της αγοράς παροχής καταθέσεων και 3) της 

αγοράς διανομής ασφαλειών ζωής, περιλαμβανομένων και ασφαλειών ατυχημάτων 

και υγείας. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η 

ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές 

αγορές προϊόντος/ υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, καμία από 

τις εταιρείες του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας δεν έχει επιχειρηματικές 

δραστηριότητες οι οποίες να επικαλύπτονται με επιχειρηματικές  δραστηριότητες της 

Hellenic Alico στη Κύπρο, αφού η μόνη θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας που 

ασχολείται με ασφάλειες εκτός από την Hellenic Alico, είναι η Παγκυπριακή 

Ασφαλιστική, της οποίας όμως οι δραστηριότητες περιορίζονται στην παροχή 

προσωπικών και επιχειρηματικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων γενικού κλάδου.  

Εφόσον η Ελληνική Τράπεζα, η οποία έχει κοινό έλεγχο μαζί με την MetLife Services 

Cyprus Limited επί της Hellenic Alico, μετά τη συγκέντρωση θα αποκτήσει 

αποκλειστικό έλεγχο της Hellenic Alico, τα μερίδια αγοράς της Hellenic Alico δεν θα 

επηρεαστούν με τη συγκέντρωση. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση μεταξύ των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, υφίσταται μια γειτονική σχέση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων καθότι η Ελληνική Τράπεζα δραστηριοποιείται στην 

αγορά παροχής χορηγήσεων και ο Στόχος στα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, εντός 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω σχέση υφίσταται και υπό τη 

σημερινή δομή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.  

Τα ασφαλιστικά προϊόντα και η παροχή χορηγήσεων θεωρούνται συμπληρωματικά 

προϊόντα μεταξύ τους και ανήκουν στο φάσμα προϊόντων που αγοράζονται κατά 

κανόνα από την ίδια ομάδα πελατών. 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα µε τα εμπλεκόμενα µέρη, το μερίδιο αγοράς της Ελληνικής 

Τράπεζας όσο και της Επιχείρησης Στόχου στην κάθε σχετική αγορά προϊόντος δεν 

φτάνει το 25% ως το Παράρτημα Ι του Νόμου προνοεί. 

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η παρούσα συναλλαγή αφορά απόκτηση 

αποκλειστικού ελέγχου από κοινό έλεγχο. 

Όπως αναφέρεται στο σύγγραμμα European Merger Control Law, του Nicholas Levy, 

§ 5.08 [1]: 
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“More typically, however, changes from joint to sole control have not raised concern, 

in particular where there is “no evidence to suggest that the acquisition of sole control 

will on itself lead to any discernible change in the competitive conditions on [the] 

market”. Where the company acquiring sole control has effectively exercised 

“decisive influence” over the target company and has played a “ a predominant role… 

during the joint venture’s life span”, the acquisition of sole control is unlikely to affect 

any change over the target company’s conduct, raise any new competition concerns, 

or have any significant market impact.” 

Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου 

από κοινό έλεγχο δεν φαίνεται από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία να επηρεάσει 

τη συμπεριφορά της Ελληνικής Τράπεζας.  

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές, στις οποίες η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες του 

Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


