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Yrityskaupan hyväksyminen: Adelis Equity Partners Fund I AB / Quattro Mikenti
Group Oy
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 4.4.2017 ilmoitettu järjestely, jossa Adelis
Equity Partners Fund I AB hankkii yksinomaisen määräysvallan Quattro
Mikenti Group Oy:ssä.
Adelis Equity Partners (jäljempänä ”Adelis”) on pääomasijoittaja, jonka
pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Adelis tekee sijoituksensa sen ruotsalaisen osakeyhtiömuotoisen rahaston, Adelis Equity Partners Fund I AB:n,
kautta. Kyseinen rahasto on tähän mennessä tehnyt yhdeksän sijoitusta
Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa sijaitseviin yhtiöihin. Adelis sijoittaa
pääasiassa keskisuuriin pohjoismaisiin yhtiöihin, joiden liikevaihto on 25 ja
300 miljoonan euron välillä ja jotka toimivat joillakin seuraavista aloista: liiketoimintapalvelut, niche-teollisuustuotteet, kuluttajasektori ja terveydenhuolto.
Quattro Mikenti Group Oy (jäljempänä ”QMG”) on QMG-konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat QMG:n tytäryhtiöt Suomessa, Venäjällä ja Virossa. QMG-konsernin palvelut kattavat laajasti talotekniikan eri osa-alueet.
Konsernin toimintatapa on pitkälti erikoistunut niin, että kukin tytäryhtiö keskittyy tiettyyn talotekniikan erityisalaan. QMG-konserni toimii usealla paikkakunnalla Suomessa ja sen asiakaskunta muodostuu pääosin suurista rakennuttajista ja rakennusliikkeistä. QMG-konsernilla on liiketoimintaa myös
Venäjällä, jossa se keskittyy erityisesti teollisuuden projekteihin ja lisäksi se
on aloittamassa toimintaansa myös Tallinnassa.
QMG-konserni tarjoaa taloteknisiä palveluita, jotka ilmoittajan mukaan voidaan jakaa talotekniseen urakointiin ja talotekniikan kunnossapitopalveluihin. Ilmoittajan mukaan talotekniseen urakointiin voidaan katsoa kuuluvan
taloteknisten tuotteiden ja järjestelmien suunnittelu, asentaminen kohteeseen, aiemman talotekniikan purkaminen ja muita talotekniikkaan liittyviä
rakennusteknisiä töitä. Ilmoittajan mukaan talotekniikan kunnossapitopalvelut kattavat niin ikään asennettujen taloteknisten järjestelmien määräaikaista huoltamista ja vikojen korjaamista. Palveluja tarjotaan sekä pidempiaikaisten sopimusten että yksittäisten tilausten perusteella. Ilmoittaja katsoo
taloteknisten palveluiden maantieteellisten markkinoiden olevan Suomen
laajuiset.
Ilmoittajan mukaan taloteknisen urakoinnin markkinoiden arvo Suomessa
vuonna 2016 oli myynnin arvoltaan noin 4 miljardia euroa ja talotekniikan
kunnossapitopalveluiden markkinoiden arvo myynnin arvoltaan noin 2 miljardia euroa. QMG-konsernin markkinaosuudeksi taloteknisen urakoinnin
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markkinoilla Suomessa vuonna 2016 ilmoittaja on arvioinut [0-5 %]1 ja talotekniikan kunnossapitopalveluiden markkinoilla [0-5 %].
Ilmoittajan mukaan yksikään Adeliksen hallinnoimista portfolioyhtiöistä ei
tarjoa taloteknisiä urakointipalveluja tai talotekniikan kunnossapitopalveluja
Suomessa ja siten osapuolilla ei ole horisontaalisesti päällekkäisiä liiketoimintoja. Kyseiset yhtiöt eivät myöskään toimi sellaisilla toimialoilla, jotka
olisivat vertikaalisesti yhteydessä tai liittyisivät muuten läheisesti talotekniikan palveluihin.
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 Adelis Equity Partners Fund I AB hankkii yksinomaisen määräysvallan Quattro Mikenti Group
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.

1

Ylijohtaja

Timo Mattila

Tutkija

Jenna Lampinen

Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

