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Yrityskaupan hyväksyminen: Adelis Equity Partners Fund II AB / RopoHold Oyj
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) on 4.3.2019 ilmoitettu järjestely, jossa
Adelis Equity Partners Fund II AB hankkii yksinomaisen määräysvallan RopoHold Oyj:ssä.
Adelis Equity Partners Fund II AB (”ilmoittaja”) kuuluu Adelis Equity Partners AB -nimiseen pääomasijoitusyhtiöön (“Adelis”). Adelis on ruotsalainen
vuonna 2012 perustettu sijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääasiassa keskisuuriin
pohjoismaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 25-300 miljoonaa
euroa ja jotka toimivat seuraavilla sektoreilla: liiketoiminta- ja IT-palvelut,
niche teollisuustuotteet, kuluttajasektori sekä terveydenhuolto.
RopoHold Oyj on Ropo-konsernin emoyhtiö. Se omistaa kokonaan alakonsernin, jonka emoyhtiönä toimii puolestaan Ropo Capital Oy 1 (”Ropo
Capital”). Ropo Capital on vuonna 2008 perustettu suomalainen yritys, joka
tarjoaa laskun elinkaari- ja rahoituspalveluita yritysasiakkaille. Sen palvelut
kattavat laskun koko elinkaaren hallinnan laskun lähetyksestä reskontran
hoitoon, saatavien hallintaan ja rahoitukseen asti. Ropo Capital tarjoaa
myös pelkkiä informaatiologistiikan palveluita, joissa Ropo Capital hoitaa
asiakkaan kirjepostin ja sähköisten aineistojen lähetyksen sekä muut logistiikkapalvelut. Ropo Capital toimii koko maan laajuisesti ja sillä on yli 8000
asiakasta ympäri Suomen.
Yrityskaupan ilmoittajan mukaan yksikään Adeliksen portfolioyhtiöistä ei
tarjoa luotonhallinnan taikka informaatiologistiikan palveluita. Adeliksen
portfolioyhtiöt eivät myöskään toimi sellaisilla toimialoilla, joilla olisi relevantti vertikaalinen yhteys tai jotka liittyisivät muuten läheisesti Ropo Capitalin tarjoamiin palveluihin. 2
Laskutuksen ja maksuvalvonnan kokonaismarkkina Suomessa vuonna
2018 on ilmoittajan arvion mukaan ollut arvoltaan noin [800–900] miljoonaa
euroa sisältäen myös yritysten itselleen tuottamat palvelut. Laskun elinkaaripalveluiden kokonaismarkkina 3 on vuonna 2018 ollut ilmoittajan arvion
mukaan arvoltaan [150–250] miljoonaa euroa, josta Ropo Capitalin markki1

Ropo Capital Oy omistaa sataprosenttisesti alakonserniin kuuluvat kolme tytäryhtiötä, joita ovat Ropo Invest
Oy, Ropo Finance Oy sekä Viroon rekisteröity Trust Kapital Baltics Oü, joka ei ole harjoittanut viime tilikaudella
liiketoimintaa ja jota ollaan purkamassa.
2 Portfolioyhtiöistä DataCenter Finland tarjoaa suomalaisille yrityksille IT-infrastruktuuri- ja pilvipalveluita, mutta
näillä ei ole ilmoittajan mukaan kuitenkaan suoraa eikä välillistä liityntää Ropo Capitalin palvelutarjontaan.
3 KKV:lle toimitetuissa markkinatiedoissa elinkaaripalveluita on arvioitu kokonaisuutena, sillä sitä tarjotaan ilmoittajan mukaan asiakkaille yhtenä kokonaisratkaisuna, eikä sen pilkkominen osatekijöihin ole tästä syystä tarkoituksenmukaista.
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naosuus on ollut [10–20] %. Informaatiologistiikan kokonaismarkkina on
vuonna 2018 ollut ilmoittajan arvion mukaan [350–450] miljoonaa euroa,
josta Ropo Capitalin markkinaosuus on ollut [5–10] %.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen
markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Yrityskaupan osapuolet eivät harjoita horisontaalisesti päällekkäistä tai vertikaalisessa suhteessa olevaa liiketoimintaa, joten vaikutuksenalaisia markkinoita ei ole. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla
olisi haitallisia vaikutuksia.
Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Adelis Equity Partners Fund II AB hankkii yksinomaisen määräysvallan RopoHold Oyj: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.
Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Jenna Huttu, puhelin 029 505 3576,
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.
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