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Ημερομηνία απόφασης: 20 Δεκεμβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου 2019, εκ μέρους της Caisse des 

Depots et Consignations (στο εξής η «CDC»), 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 μετοχικού κεφαλαίου της La Poste 

S.A. (στο εξής η «La Poste» ή η «Επιχείρηση Στόχος») και τον έμμεσο έλεγχο της 
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CNP Assurances S.A. (στο εξής η «CNP»), μέσω της La Banque Postale S.A. (στο 

εξής η «LBP»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η CDC που αποτελεί δημόσιο οργανισμό με ειδικό νομικό καθεστώς, δεόντως 

εγγεγραμμένο σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η CDC και οι θυγατρικές 

της βάσει νομοθεσίας, αποτελούν ένα δημόσιο όμιλο, ο οποίος ενεργεί για το 

γενικό συμφέρον και την οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας. Ο εν λόγω όμιλος 

διενεργεί αποστολές γενικού συμφέροντος προς υποστήριξη δημόσιων 

πολιτικών οι οποίες καθοδηγούνται από το γαλλικό κράτος και τις τοπικές 

αρχές. Οι σκοποί γενικού ενδιαφέροντος της CDC είναι η διαχείριση ιδιωτικών 

κεφαλαίων για τα οποία οι δημόσιες αρχές επιθυμούν να προσφέρουν ειδική 

προστασία. 

 

Η La Poste κατέχεται κατά 73,68% από το γαλλικό κράτος και 26,32% από την 

CDC. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης η CDC ελέγχει από κοινού με 

το γαλλικό κράτος τη La Poste στην οποία η CDC κατέχει δικαιώματα 

αρνησικυρίας συμπεριλαμβανομένων την έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου 

και του προϋπολογισμού της1.  

 

2. Η La Poste που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Γαλλίας και αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου La Poste. Ο όμιλος La 

Poste είναι ένας φορέας ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος οργανώνεται σε 

πέντε κύριους κλάδους δραστηριοποίησης, που περιλαμβάνει (i) τον κλάδο 

Service-Mail-Parcels, (ii) τον κλάδο GeoPost, (iii) τον κλάδο La Poste Network 

(iv) τον κλάδο Digital και (v) τον κλάδο La Banque Postale. 

Η La Banque Postale (LBP) είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Γαλλίας, ανήκει στην La Poste, και είναι η ιθύνουσα εταιρεία 

του ομίλου LBP. Ο όμιλος LBP δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς λιανικής 

τραπεζικής, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και παροχής ασφαλιστικών 

υπηρεσιών (retail banking, asset management and insurance sectors) στη 

Γαλλία. 

 
1 Βλ. Απόφαση της Γαλλικής Επιτροπής Ανταγωνισμού No. 17-DCC-209, σε σχέση με τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης από την La Poste και Suez RV France, σημείο 3. Βλ. Επίσης απόφαση ΕΠΑ στην 
Απόφαση 23/2011 σε σχέση με την κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού 
έλεγχου της La Poste από την  Caisse des Depots et Consignations και το γαλλικό κράτος. 
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3. Η CNP δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής 

και υγείας σε προσωπικό καθώς και σε συλλογικό επίπεδο. Η CDC, το γαλλικό 

κράτος και η Sopassure SA κατέχουν αντιστοίχως το 40,87%, 1,11% και 

36,25% του μετοχικού κεφαλαίου της CNP. Το υπόλοιπο 21,76% του μετοχικού 

κεφαλαίου κατέχεται από το κοινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, 

επί του παρόντος, [………]2. Ως αποτέλεσμα, επί του παρόντος η CNP δεν 

ελέγχεται από καμία επιχείρηση3. 

Η Sopassure SA είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) μέσω της 

οποίας η La Banque Postale και η BPCE4 κατέχουν σήμερα 50,02% και 

49,98% αντίστοιχα του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Sopassure 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην ιδιοκτησία, επί του παρόντος και πριν 

από τη προτεινόμενη πράξη, του 36,25% του μετοχικού κεφαλαίου της CNP. 

Στις 22 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 13 Δεκεμβρίου 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 19  Δεκεμβρίου 2019, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της 

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

ανταγωνισμού στην αγορά. 

 
2 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 [....]. 
3 Βλ. Τις αποφάσεις της  Γαλλικής Επιτροπής Ανταγωνισμού No. 16-DCC-34 of 10 March 2016, σε 
σχέση με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις AG2R La Mondiale και  CNP Assurances, σημείο 3, 
και No. 15-DCC- 57 ημερομηνίας 27 May 2015,  σχετικά με την από κοινού απόκτηση της εταιρείας 
ακινήτων Julie από τις CNP Assurances και Malakoff Médéric, σημείο 1. 
4 Ο όμιλος BPCE είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Γαλλίας, ο οποίος δημιουργήθηκε 
το 2009 με την συγχώνευση της CNCE (Caisse Nationale des Caisses d'Epargne) και της BFBP 
(Banque Fédérale des Banques Populaires). Μέσω των θυγατρικών του (συμπεριλαμβανομένης της 
Natixis), παρέχει υπηρεσίες τραπεζικής χρηματοδότησης, χρηματοοικονομικών και ακινήτων σε ιδιώτες, 
επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και ιδρύματα στη Γαλλία και 
διεθνώς. Ο όμιλος BPCE είναι ένα συνεταιριστικό τραπεζικό ίδρυμα. Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.bpce.fr/. 
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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 Δεσμευτικής Συμφωνίας 

Εξαγοράς (Binding Purchase Agreement) με τον τίτλο “PROTOCOL AGREEMENT 

BETWEEN THE FRENCH REPUBLIC, LA CAISSE DES DEPÔTS ET 

CONSIGNATIONS, LA POSTE AND LA BANQUE POSTALE” ημερομηνίας 31 

Ιουλίου 2019 (στο εξής η «Συμφωνία»), μεταξύ του γαλλικού κράτους, της CDC και 

των La Poste και LBP.   

Σύμφωνα με την κοινοποίηση η εν λόγω Συμφωνία θα ολοκληρωθεί σε 4 στάδια ως 

εξής:  

[………] 

Σχετικά διαγράμματα με την παρούσα και μελλοντική δομή συμμετοχής των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων παρουσιάζονται πιο κάτω: 

Δομή πριν την συγκέντρωση5 

 

 

 
 

 

 
5  Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.  
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Δομή μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης 

[………] 
 
Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η προτεινόμενη πράξη αποτελεί κομμάτι ενός 

μεγαλύτερου πλάνου το οποίο ανακοινώθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση στις 30 

Αυγούστου 2018. Το πλάνο αυτό αποτελείται από τη δημιουργία ενός μεγάλου 

δημόσιου χρηματοοικονομικού κέντρου, προς υποστήριξη της ανάπτυξης της 

γαλλικής επικρατείας με σκοπό την καταπολέμηση γεωγραφικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων6. 

Για το σκοπό αυτό, η CDC θα καταστεί η μοναδική μητρική που θα εξασκεί 

αποκλειστικό έλεγχο στην La Poste και οι αντιπρόσωποι της θα αποτελούν την 

πλειονότητα του διοικητικού της συμβουλίου7. Αυτή η ενίσχυση της παρουσίας της 

CDC στην εταιρική διακυβέρνηση της La Poste, θα επιτρέψει τη συνένωση εντός του 

δημόσιου τομέα (i) των οντοτήτων της CDC οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 

παροχή χρηματοδότησης και πίστωσης σε τοπικούς δημόσιους φορείς (Bpifrance και 

Banque des Territoires) και (ii) των δραστηριοτήτων του ομίλου La Poste, 

συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών δραστηριοτήτων της LBP. 

Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, μέσω μιας σειράς εταιρικών συναλλαγών 

αναδιοργάνωσης, η προτεινόμενη πράξη θα οδηγήσει στην LBP ως τον 

πλειοψηφούν και ασκούντος τον έλεγχο μέτοχο στην CNP,8 δημιουργώντας έτσι ένα 

“δημόσιο τραπεζοασφαλιστικό κέντρο” (bancassurance centre), το οποίο θα 

συνενώσει όλες τις δημόσιες επενδύσεις στην CNP σε μια μόνο οντότητα, την LBP. Η 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της CNP από την LBP είναι συμβατή με τις 

υφιστάμενες μακροχρόνιες συνεργασίες τους.  

Η CNP θα συνεχίσει να απολαμβάνει το δίκτυο διανομής της LBP υπό μία 

μακροχρόνια συνεργασία, διατηρώντας ωστόσο το μοντέλο της ανοιχτό σε εμπορικές 

συνεργασίες στις οποίες θα εντάσσεται ελεύθερα και ανεξάρτητα μαζί με άλλα 

τραπεζικά ιδρύματα ή ασφαλιστικούς διανομείς, όπως οι σημερινές συμφωνίες 

διανομής με την BPCE (ο 2ος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στη Γαλλία). 

 
6 Βλ κοινή ανακοίνωση των CDC, La Poste και LBP ημερ. 31 August 2018.  
7 Μέσω καινούργιας συμφωνίας μετόχων η οποία θα διέπει τις σχέσεις μεταξύ του γαλλικού κράτους και 
της CDC εντός της La Poste, το Γαλλικό κράτος δεν θα έχει οποιαδήποτε δικαιώματα αρνησικυρίας επί 
στρατηγικών αποφάσεων στην La Poste. Το γαλλικό κράτος απλώς θα έχει (i) δικαίωμα διαβούλευσης 
σε ότι αφορά συγκεκριμένες αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της La Poste και (ii) περιορισμένα 
δικαιώματα αρνησικυρίας για το μοναδικό σκοπό προστασίας των οικονομικών του συμφερόντων. 
8 Η LBP θα έχει αποκλειστικό επί της CNP, ενόψει του ότι (i) κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 
ψήφου στην CNP και (ii) καμία από την BPCE ή τους κατόχους μειοψηφίας δεν θα έχουν δικαιώματα 
αρνησικυρίας επί των στρατηγικών αποφάσεων της Επιχείρησης Στόχου.  
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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.  

Ως αποτέλεσμα των τεσσάρων σταδίων, η CDC θα αποκτήσει:                                                                                                                

· Τον απευθείας αποκλειστικό έλεγχο του Groupe La Poste (GLP), 

· Τον έμμεσο αποκλειστικό έλεγχο της CNP, μέσω της LBP η οποία είναι 100 % 

θυγατρική της La Poste. 

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 καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της La Poste και της CNP από την CDC. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «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 CDC ανήλθε στα €[………], της La Poste στα €[………] και της CNP ανήλθε 

στα €[………]. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2018 της CDC 

ανήλθε γύρω στα €[………] της La Poste ανήλθε γύρω στα €[………] και της CNP 

ανήλθε γύρω στα €[………]. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της 

συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας 

υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 
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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. 

Στη Κύπρο, η CDC – μέσω των διαφόρων συμμετοχών της – δραστηριοποιείται 

κυρίως σε υποδομές που αφορούν την ανάπτυξη, μεταφορές, νερό και περιβάλλον, 

θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, συμμετοχή στη διαχείριση των 

αεροδρομίων, εταιρείες χαρτοφυλακίου, παρασκευή γλυκών, μπισκότων, 

βιοτεχνολογία, πώληση τζακιών,  υλικά για την επισκευή αυτοκινήτων. 

 

Η La Poste είναι ουσιαστικά ένας πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο κλάδος 

Service-Mail-Parcels περιλαμβάνει τις παραδοσιακές δραστηριότητες όπως 

γράμματα, δέματα και τύπο, καθώς και απευθείας μάρκετινγκ, μεταφορές, ιδιωτικές 

επιδόσεις και λύσεις για τους ηλικιωμένους. Μέσω της GeoPost, η La Poste 

προσφέρει διεθνώς γρήγορες παραδόσεις για δέματα που ζυγίζουν λιγότερο από 

31,5 κιλά. Στην Κύπρο, η La Poste δραστηριοποιείται κυρίως στη παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών δεμάτων και μεταφορών μέσω της μητρικής εταιρείας La 

Poste, και μέσω των Geopost και Asendia και συμβάσεις μεταφορών (contract 

logistics) μέσω της Asendia. Έχει επίσης πολύ μικρές δραστηριότητες σε σχέση με 

δραστηριότητες μεταφορών και  σχετικά με το η-εμπόριο (e-commerce sector) μέσω 

της eShopWorld, θυγατρική της Asendia, και στις οδικές μεταφορές προϊόντων μέσω 

της ACP Global Forwarding, θυγατρική της Geopost. 

 

Η CNP δραστηριοποιείται στη Κύπρο μέσω της 100% θυγατρικής της CNP Cyprus 

Insurance Holdings. Η CNP Cyprus Insurance Holdings προσφέρει ασφάλειες ζωής 

σε κατοίκους της Κύπρου μέσω της CNP Cyprialife, καθώς και ασφάλειες περιουσίας 

και ατυχημάτων από την CNP Asfalistiki. Αυτά τα προϊόντα διανέμονται μέσω 

ανεξάρτητων πρακτόρων. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή της παροχής 

(α) υπηρεσιών παράδοσης μικρών δεμάτων (small packages delivery services), (β) 

υπηρεσιών εφοδιασμού (logistics), (γ) ασφαλειών ζωής και (δ) ασφαλειών γενικού 

κλάδου. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 
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Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε οριζόντια ή/και κάθετη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 

 

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

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση, 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 


