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Yrityskaupan hyväksyminen: Finnair Oyj / LSG Sky Chefs Finland Oy
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 22.3.2017 ilmoitettu järjestely, jossa Finnair
Oyj hankkii tosiasiallisen määräysvallan LSG Sky Chefs Finland Oy:ssä.
Finnair Oyj (jäljempänä ”Finnair”) harjoittaa liiketoimintaa reitti- ja lomalentojen, teknisten ja maapalveluiden, catering-palveluiden, matkatoimistojen
sekä matkailualan tieto- ja varauspalveluiden alalla. Finnairin tytäryhtiöt
toimivat lentoliikennettä tukevilla tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla.
LSG Sky Chefs Finland Oy (jäljempänä ”LSG Sky Chefs”) on Finnairin
täysin omistama, mutta LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH:n,
Suomen sivuliikkeen, määräysvaltaan kuuluva tytäryhtiö, joka toimii Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella. Yhtiö toimi aiemmin Finnair Catering
Oy:n nimellä.1 Se valmistaa ja toimittaa aterioita sekä muita lennoilla myytäviä tuotteisiin liittyviä palveluja pääasiassa Finnairille ja myös muille Helsinki-Vantaalla toimiville lentoyhtiöille. Yhtiön toimialaan kuuluu lennoilla
tarjoiltavien ruokien valmistus sekä pakkaus (lähinnä business-luokka sekä
erityisruokavaliot) sekä siihen liitännäiset logistiikka- ja varastointipalvelut.
Ilmoittajan mukaan yritysjärjestelyn relevantit markkinat ovat lentoliikenteen
catering-markkinat Helsinki-Vantaan lentokentällä. Ilmoittajan mukaan lentoliikenteen catering-palvelut muodostavat yhden kokonaisuuden, johon
kuuluvat kaikki erityyppiset ateriat (turisti/business/ensimmäinen luokka),
joita tarjotaan erityyppisillä lennoilla (lyhyillä ja pitkillä). Ilmoittajan näkemyksen mukaan myös back catering -menetelmä kuuluu samoille markkinoille. Ilmoittajan mukaan tietty lentokenttä on perinteisesti ollut lentokoneaterioiden toimituspaikka ja tämä toimituspaikka ei ole tyypillisesti ollut
vaihdettavissa toiseen lentokenttään.
Ilmoittajan mukaan lentoliikenteen catering-markkinoiden koko HelsinkiVantaan lentokentällä vuonna 2016 oli myynnin arvoltaan noin [80–90 miljoonaa]2 euroa. LSG Sky Chefs’n markkinaosuudeksi lentoliikenteen catering-markkinoilla Helsinki-Vantaan lentokentällä ilmoittaja on arvioinut [80–
90 %].
Ilmoittajan mukaan yritysjärjestelyn seurauksena Helsinki-Vantaan suurimman catering-palveluiden tarjoajan omistus järjestellään uudelleen siten, että määräysvalta LSG Sky Chefs’ssä palautuu Finnairille viiden vuoden tauon jälkeen. Tänä aikana Finnair on ollut ylivoimaisesti suurin LSG Sky
Chefs’n asiakas.
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LSG Sky Chefs’n määräysvalta on vuonna 2012 siirtynyt Finnairilta LSG Lufthansa Service Europa/Afrika
GmbH:lle. Määräysvallan hankkiminen on ilmoitettu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 1.8.2012, joka on hyväksynyt
järjestelyn 8.8.2012, KKV:n päätös 8.8.2012, Dnro 584/14.00.10/2012.
2
Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.
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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 Finnair Oyj hankkii
tosiasiallisen määräysvallan LSG Sky Chefs Finland 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 Jenna Lampinen, puhelin 029 505
3769, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.
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