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ΘΕΜΑ: Έγκριση της Αλβανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Tirana Bank 

(θυγατρικής της Πειραιώς) στην Αλβανία.                                                                                                                                                                 

Η Αλβανική Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη συγκέντρωση που προκαλείται στην αλβανική 

τραπεζική αγορά με την εξαγορά της Tirana Bank, θυγατρικής της Τραπέζης Πειραιώς στη χώρα, από τον 

Όμιλο Balfin και την Komercijalna Banka AD Skopje. Tο συνολικό τίμημα για το συνολικό μερίδιο της 

Tirana Bank από την Τράπεζα Πειραιώς (98,83%) ανήλθε σε 57,3 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Balfin είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός Όμιλος στην Αλβανία 

και την Ν.Α Ευρώπη. Συμμετέχουν σε αυτόν 18 εταιρείες, δραστηριοποιείται  σε 7 χώρες, ενώ απασχολεί 

πάνω από 3.000 εργαζομένους. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν πωλήσεις ακίνητων, πωλήσεις 

λιανικής (Supermarket SPAR (μέχρι πρότινος σε συνεργασία με τον πρώην Ελληνικό Όμιλο 

CARREFOUR MARINOPOULOS), διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και 

υπηρεσιών, εξόρυξη και μεταλλουργία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κ.α., ενώ ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης 

του Ομίλου Samir Mane θεωρείται ο πλουσιότερος Αλβανός επιχειρηματίας. 

Η πώληση της Tirana Bank αποτελεί την πέμπτη  κατά σειρά πώληση εταιρειών ελληνικών 

συμφερόντων στην Αλβανία μετά την πώληση της NBG Albania,  του Νοσοκομείου YGEIA HOSPITAL 

TIRANA (HHT) του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στο AMERICAN HOSPITAL, του University of New York Tirana στο 

Maarif Foundation (τουρκικό μορφωτικό ίδρυμα  της επιρροής του Προέδρου Erdogan) καθώς και του 

συνόλου των μετοχών  της στην Telekom Albania στη βουλγαρική εταιρεία  Albania Telecom Invest AD. Το 

εν λόγω γεγονός εντάσσεται στην κλιμακούμενη εντός του τελευταίου έτους  διαδικασία αποεπένδυσης 

από μέρους εταιρειών ελληνικών συμφερόντων στη χώρα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια της α/Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε, παράλληλα,  την 

εξαγορά του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της Ελβετο-Μαλαισιανής Τράπεζας ICB Financial 

Group Holdings στην Αλβανία, International Commercial Bank, από την Union Bank. Λεπτομέρειες σχετικά 

με το τίμημα της συμφωνίας, η υπογραφή της οποίας είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2018, δεν έχουν 

γνωστοποιηθεί. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Αλβανικών Τραπεζών, η  Union Bank είναι η όγδοη μεγαλύτερη 

τράπεζα της Αλβανίας με μερίδιο της τάξεως του 3,4% επί του συνολικού ενεργητικού της τραπεζικής 

αγοράς στη χώρα, ενώ μειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Union Bank ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η δε International Commercial Bank κατέχει το 

0,7%  του ενεργητικού της αλβανικής τραπεζικής αγοράς, με 6 υποκαταστήματα και 94 υπαλλήλους. 

Στον τραπεζικό τομέα, μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εξαγορών, λειτουργούν 13 

συνολικά εμπορικές τράπεζες στη χώρα, ενώ μοναδική πλέον τράπεζα ελληνικών συμφερόντων είναι η 

Alpha Bank. 


