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Yrityskaupan hyväksyminen: Ratos AB / Plant Topco AS
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 10.10.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Ratos AB hankkii yksinomaisen määräysvallan Plant Topco AS:ssa.
Ratos AB (”Ratos”) on ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pohjoismaalaisiin yhtiöihin useilla eri toimialoilla. Yhtiön osake on listattu Tukholman pörssissä.
Plant Topco AS (“Plant Topco”) on Norjassa perustettu ja rekisteröity osakeyhtiö, joka omistaa kasvien ja puutarhatarvikkeiden vähittäismyynnin
markkinoilla Pohjoismaissa toimivan Plantasjen AS:n, joka on Plantagenkonsernin emoyhtiö. Konsernin operatiivisesta toiminnasta vastaavat pääasiassa sen tytäryhtiöt Plantasjen Norge AS, Plantagen Svergie AB ja Plantagen Finland Oy, jolla on 12 myymälää Suomessa. Plant Topcossa määräysvaltaa käyttää omistamiensa yhtiöiden kautta brittiläinen pääomasijoitusyhtiö Apax Partners LLP.
Ratos tai sen määräysvallassa olevat yhtiöt eivät toimi Suomessa kasvien
ja puutarhatarvikkeiden vähittäismyynnin markkinoilla, eikä yrityskaupan
osapuolten liiketoiminnoissa lähtökohtaisesti ole päällekkäisyyksiä. Plantagen Finland Oy kuitenkin jälleenmyy myös muun muassa sisä- ja ulkotiloihin tarkoitettuja sisustustuotteita, työkaluja ja sesonkituotteita. Tästä johtuen yrityskaupan osapuolilla voi olla pienimuotoisia horisontaalisia päällekkäisyyksiä liiketoiminnoissaan ja keskenään vertikaalisessa suhteessa olevia liiketoimintoja.
Päällekkäisyyksiä tai vertikaalisia yhteyksiä ei kuitenkaan ilmene tuotemarkkinoilla, jotka kuuluisivat kummankaan yrityskaupan osapuolen ydintoiminta-alueisiin, eivätkä yrityskaupan osapuolet omaa huomattavaa
markkinavoimaa kyseisillä tuotemarkkinoilla. Viraston arvion mukaan mahdollisilla päällekkäisyyksillä ei siten ole merkittävää vaikutusta kilpailuolosuhteisiin.
Yrityskaupalla ei ole haitallisia vaikutuksia kilpailuun, sillä järjestely ei käytännössä muuta nykyistä markkinatilannetta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston
arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla
olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ratos AB hankkii
yksinomaisen määräysvallan Plant Topco AS:ssa.
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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 Pontus Ranta, puhelin 029 505 3747,
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.
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