Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-833/2011-3
Датум: 11. новембар 2011. године
Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник
РС“ број 47/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/002-833/2011-1, коју су у име клијента – грчког привредног друштва ALPHA BANK
A.E. ATHENS, са седиштем на адреси ул. Stadiou бр. 40, 10252 Атина, Република
Грчка, које је регистровано у Грчком министарству економије, заштите
конкурентности и поморства, под бројем регистрације 6066/06/В/86/05 - по
приложеном пуномоћју поднели адвокати из Београда, госпођа Мира Тодоровић
ул. Устаничка бр. 136 и госпођа Јасмина Кузенко-Тасковић, ул. Тадеуша
Кошћушка бр. 30, председник Комисије за заштиту конкуренције дана 11.
новембра 2011. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје статусном променом спајања уз припајање, на тај начин што
се грчком привредном друштву ALPHA BANK S.A.. ATHENS, са седиштем на
адреси ул. Stadiou бр. 40, 10252 Атина, Република Грчка, број регистрације
6066/06/В/86/05, статусном променом спајања, припаја грчко привредно друштво
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. са седиштем на адреси ул. Othonos бр. 8, 10557
Атина, Република Грчка, број регистрације 6068/06/B/86/07, на који начин
припојено друштво престаје да постоји, а банка која настаје спајањем пословаће
под новим корпоративним називом - ALPHA EUROBANK S.A.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су учесници пријављене концентрације, у
предвиђеном року извршили уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР
на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке
Србије, с позивом на број 6/0-02-833/2011-1, тако што је износ од 12.500,00
(дванаестхиљадапетстотина) ЕУР уплатио подносилац пријаве - друштво ALPHA
BANK A.E. ATHENS, док је друштво које се припаја подносиоцу пријаве - EFG
EUROBANK ERGASIAS уплатило износ од 12.500,00 (дванаестхиљадапетстотина)
ЕУР, што заједно чини одговарајућу висину накнаде за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника
о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
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