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noiden tukkutasolla millään potentiaalisella jaottelulla, minkä vuoksi
markkinoita on ilmoittajan mukaan tarkoituksenmukaista tarkastella
kokonaisuutena.
ii)

Maakaasun jälkimarkkinat ovat kaasumarkkinoista erilliset markkinat, joilla maakaasun käyttäjät käyvät kauppaa hankkimallaan maakaasulla. Gasum mahdollistaa maakaasun jälkimarkkinat omistamallaan Kaasupörssi-kaupankäyntialustalla ja on itse myös Kaasupörssissä tapahtuvan kaupankäynnin osapuoli. Enegia-yhtiöt ovat
kesäkuusta 2018 alkaen tarjonneet kaupankäyntipalvelua Kaasupörssissä, joten osapuolilla on tältä osin vähäistä päällekkäisyyttä
maakaasun jälkimarkkinoilla. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä markkinalla on noin [45-55] 1 prosenttia
ja Enegia-yhtiöiden lisäys Gasumin markkinaosuuteen on noin [0-5]
prosenttia.

iii)

Enegia-yhtiöiden tarjoamat energiamarkkinapalvelut käsittävät sähkön fyysisten markkinoiden palvelut (tasesähkökauppaan liittyvät
palvelut) sisältäen valvomopalvelut, salkunhallinta-, kaupankäynti-,
markkinainformaatio- ja IFRS-suojauslaskentapalvelut sekä energiamarkkinoiden tietojärjestelmäpalvelut. Ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole päällekkäisyyttä energiamarkkinapalveluissa tai sen
potentiaalisilla segmenteillä (sähkön tukkumyynti, sähkön finanssituotteiden pörssikauppa ja energiamarkkinoiden tietojärjestelmäpalvelu) millään potentiaalisella jaottelulla. Ilmoittajan mukaan energiamarkkinapalveluita on tästä johtuen perusteltua tarkastella kokonaisuutena.

KKV:n näkemyksen mukaan relevanttien markkinoiden täsmällinen määrittely ei ole tarpeen, koska päällekkäisyydet yhtiöiden liiketoiminnassa koskevat ainoastaan maakaasun jälkimarkkinaa.
Kilpailuvaikutusten arviointi
Yrityskaupan ilmoittajan mukaan suunnitellulla yrityskaupalla ei ole kilpailun
vastaisia vaikutuksia. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten palvelut ovat toisiaan täydentäviä: Gasum on kaasualan suurin toimija, kun taas Enegia-yhtiöiden liiketoiminta on keskittynyt energiamarkkinapalveluihin. Osapuolten mukaan yhtiöiden toiminnoissa on vain marginaalinen päällekkäisyys maakaasun jälkimarkkinoilla, joilla Enegia-yhtiöt
ovat aloittaneet maakaasun jälkimarkkinoiden kaupankäyntipalveluiden tarjoamisen vasta äskettäin.
Osassa KKV:n vastaanottamista lausunnoista on kiinnitetty huomiota siihen, että Gasumin markkinaosuus maakaasun jälkimarkkinalla on jo nyt
hyvin korkea, ja yrityskauppa tulisi vahvistamaan keskittymän asemaa
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niiden oleellisella osalla. Osapuolten liiketoiminnoissa on vain vähäisiä
päällekkäisyyksiä maakaasun jälkimarkkinalla ja energiamarkkinapalvelujen
markkinalla toimii riittävästi vaihtoehtoisia palveluntarjoajia.
Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskauppajärjestelyn, jossa Gasum
Oy hankkii Enegia Group Oy:ltä Enegia Consulting Oy:n, Enegia Portfolio
Services Oy:n ja Intstream Oy:n koko osakekannan.
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 pontus.ranta@kkv.fi.
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