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Yrityskaupan hyväksyminen: Sentica Partners Oy (HLRE Group Oy) / Nesco Invest Oy
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) on 4.2.2016 ilmoitettu järjestely, jossa
HLRE Group Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Nesco Invest Oy:ssä.
HLRE Group Oy on HLRE Holding Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
HLRE Holding Oy:ssä määräysvaltaa käyttää suomalainen, pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten omistamiseen ja aktiiviseen kehittämiseen
keskittyvä pääomasijoitusyhtiö Sentica Partners Oy. Hämeen Laaturemontti Oy (”Hämeen Laaturemontti”) on HLRE Group Oy:n kokonaan
omistama yhtiö, joka on erikoistunut pientalojen (omakoti-, pari- ja rivitalojen) kattoremontteihin, joita se tarjoaa ns. ”avaimet käteen” -periaatteella.
Nesco Invest Oy omistaa Nesco Oy:n, jonka kanssa samaan samaan yritysryhmään kuuluvat kahdeksan Vesivek-yhtiötä sekä Nesco Production
Oy, Tuusulan Peltikeskus Oy, Nesco Export Oy ja RsRSYST Rakennus Oy
(”Nesco-konserni”). Nesco-konserni valmistaa ja myy sadevesijärjestelmiä
ja kattoturvatuotteita, sekä asentaa sadevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita Vesivek-ketjunsa kautta pientalo- ja ammattirakennuskohteissa. Vesivek toimii valtakunnallisesti 18 toimipisteessä.
Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Hämeen Laaturemontti tarjoaa kattoremonttipalveluita, joiden yhteydessä se myös asentaa sadevesijärjestelmiä
ja kattoturvatuotteita. Hämeen Laaturemontti ei tarjoa erikseen pelkkiä sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asennuksia, vaan näitä palveluita tarjotaan ainoastaan osana kattoremontteja. Nesco-konserni sen sijaan ei ilmoittajan mukaan tarjoa kattoremonttipalveluita, vaan se valmistaa ja myy sadevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita sekä asentaa ainoastaan sadevesijärjestelmiä ja kattoturvatuotteita. Lisäksi se tarjoaa kattohuoltopalveluita. Sen
asiakkaita ovat muun muassa isot rakennusyhtiöt ja yritykset, jotka tarjoavat kattoremontteja, joten osapuolilla on siten vertikaalinen liityntä toisiinsa.
Lisäksi ilmoittajan mukaan molemmat kaupan osapuolet valmistavat teräksisiä kattoprofiileja. Hämeen Laaturemontti asentaa suurimman osan tuottamistaan kattoprofiileista omissa kattoremonttipalveluissaan ja myy vain
pienen osan tuotannosta kolmansille osapuolille. Nesco-konserniin kuuluva
Tuusulan Peltikeskus Oy valmistaa teräksisiä kattoprofiileja, mutta niiden
myynti vastaa ilmoittajan arvion mukaan [5–20] 1 % Nesco-konsernin kokonaisliikevaihdosta.
Ilmoittajan mukaan sadevesijärjestelmien valmistuksen ja myynnin markkina Suomessa vuonna 2015 oli myynnin arvoltaan noin [20–30] miljoonaa
euroa, josta Nesco-konsernin markkinaosuus oli noin [15–25] %, sekä kattoturvatuotteiden valmistuksen ja myynnin markkina noin [25–35] miljoonaa
euroa, josta Nesco-konsernin markkinaosuus oli noin [5–15] %.
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Kattoremonttien, mukaan lukien sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asennus osana kattoremonttia, markkina Suomessa vuonna 2015 oli
ilmoittajan arvion mukaan myynnin arvoltaan noin [300–330] miljoonaa euroa, josta Hämeen Laaturemontin markkinaosuus oli noin [10–20] %. Pelkkien sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden asennuksen markkina
Suomessa vuonna 2015 oli ilmoittajan mukaan noin [120–140] miljoonaa
euroa, josta Nesco-konsernin markkinaosuus oli noin [5–15] %.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksen perusteella ei myöskään voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskauppa aiheuttaisi kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla merkittäviä haitallisia
kilpailuvaikutuksia.
Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa HLRE Group Oy
hankkii yksinomaisen määräysvallan Nesco Invest Oy:ssä.
Sovelletut säännökset
Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.
Muutoksenhaku
Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Laura Kauppila, puhelin 029 505 3335,
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.
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