Päätös
Dnro KKV/508/14.00.10/2019
Julkinen versio
29.5.2019

1 (3)

Yrityskaupan hyväksyminen: AQ Group AB / LTI Holding Oy
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 8.5.2019 ilmoitettu järjestely, jossa AQ
Group AB hankkii yksinomaisen määräysvallan LTI Holding Oy:ssä.
AQ Group AB (”AQ”) on ruotsalainen komponenttien ja järjestelmien valmistaja, joka valmistaa ja toimittaa tuotteita teollisuudelle maailmanlaajuisesti.
Järjestelmäsegmenttiin kuuluvat sähkökaappeihin sekä järjestelmätuotteisiin
liittyvät liiketoiminnot ja komponenttisegmenttiin ruiskuvaluihin, ohutlevyjen
käsittelyyn, induktiivisiin komponentteihin, sähköistyksiin sekä järjestelmäratkaisujen kehittämiseen liittyvät liiketoiminnot. AQ:n osake on listattu Nasdaq Tukholman päälistalla Ruotsissa. AQ toimittaa Suomeen ohutlevyjä,
ruiskuvalutuotteita, johtosarjoja sekä induktiivisiin komponentteihin lukeutuvia muuntajia ja kuristimia. AQ:n suomalainen tytäryhtiö on AQ Mecanova
Oy, jonka AQ hankki omistukseensa vuonna 2018, ja joka valmistaa ohutlevymekaniikan tuotteita ja kuparikomponentteja teollisille asiakkaille.
LTI Holding Oy (”LTI”) omistaa 100 %:ia Trafotek Oy:n (”Trafotek”) osakkeista. Trafotek on Trafotek-konsernin operatiivinen emoyhtiö ja maailmanlaajuisesti toimiva sähköteknisten komponenttien valmistaja ja myyjä. Trafotek valmistaa ja toimittaa induktiivisia komponentteja, kuten muuntajia, kuristimia ja suodattimia tehoelektroniikan, teollisuusautomaation, uusiutuvan
energiantuotannon ja laivanrakennusteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden toimialoille. Trafotek-konserni on erikoistunut muuntajien, kuristimien
ja suodattimien suunnitteluun ja valmistukseen. Trafotekin pääkonttori sijaitsee Kaarinassa, missä konsernilla on myös tuotantoyksikkö.
Ilmoittajan mukaan lähtökohtana yrityskaupan kannalta relevanttien markkinoiden määrittelylle voidaan pitää induktiivisten komponenttien markkinaa,
johon kuuluvat molempien osapuolten toimittamat muuntajat ja kuristimet
sekä ainoastaan Trafotekin toimittamat suodattimet.
Ilmoittajan mukaan relevantti maantieteellinen markkina on vähintään ETAalueen laajuinen. Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut virastolle tietoja myös kapeammalla markkinamäärittelyllä, eli Suomen markkinoiden osalta.
KKV on edellä esitetyn perusteella tarkastellut järjestelyn mahdollisia vaikutuksia induktiivisten komponenttien valtakunnallisella markkinalla. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää avoimeksi, koska jäljempänä ilmenevin
perustein kyseessä olevan yritysjärjestelyn ei ole katsottu estävän kilpailua
olennaisesti Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.
Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus
ei ylitä 15 %:ia relevanteilla markkinoilla. Induktiivisten komponenttien markkinan kokonaisarvo Suomessa vuonna 2018 oli ilmoittajan arvion mukaan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki • Puhelin 029 505 3000 • Faksi 09 8764 398
Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • www.kkv.fi

Päätös
Dnro KKV/508/14.00.10/2019
Julkinen versio
29.5.2019

2 (3)

noin 400 miljoonaa euroa, josta AQ:n markkinaosuus oli [0—5] % ja Trafotekin markkinaosuus [5—10] %.
Ilmoittajan mukaan markkinoita ei ole myöskään tarkoituksenmukaista segmentoida edelleen tuotteen jännitteen perusteella, sillä matala- ja keskijännitetuotteet ovat toistensa korvaavia vaihtoehtoja.1 Lisäksi, koska yrityskaupan osapuolet valmistavat eri teholuokan induktiivisia komponentteja eri segmenttien asiakkaille, yhtiöiden harjoittama liiketoiminta ei kapeammalla
markkinamäärittelyllä olisi ilmoittajan mukaan lainkaan päällekkäistä.2
AQ valmistaa induktiivisia komponentteja, kuten muuntajia ja kuristimia, vaativiin sovellutuskohteisiin kuten juniin, metroihin ja ilmailuun sekä puolustusteollisuudelle ja prosessiautomaatioon liittyviin laitteistoihin. Teholtaan AQ:n
muuntajat ja kuristimet ovat välillä 1VA–3MVA. Trafotek puolestaan toimittaa
teollisuuskäyttöön uusiutuvan energian, teollisuuden, laivanrakennusteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuuden aloille muuntajia, kuristimia ja suodattimia, jotka ovat teholtaan väillä 1 kVA–12,5 MVA. Trafotek valmistaa lisäksi matala- ja keskijännitteisiä kuristimia ja suodattimia pääsääntöisesti virtavälillä 10–6.000 A, joita käytetään pääasiassa uusiutuvan energiantuotannossa ja prosessiteollisuudessa sekä jonkin verran laivateollisuudessa.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Osapuolilla on liiketoiminnoissaan ainoastaan hyvin vähäisiä päällekkäisyyksiä, eikä yritysjärjestely muuta markkinoiden rakennetta millään yrityskaupan käsittelyn yhteydessä tarkastellulla
markkinalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei myöskään
ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.
Ratkaisu
Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyy yrityskauppajärjestelyn, jossa AQ
Group AB hankkii yksinomaisen määräysvallan LTI Holding Oy:ssä.
Sovelletut säännökset
Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

1

Kaikkien induktiivisten komponenttien käyttötarkoitus on ilmoittajan mukaan sama eli niillä parannetaan sähkön
laatua varmistamalla häiriötön ja tehokas sähkön siirto. Muuntajien, kuristimien ja suodattimien tekninen rakenne
ja valmistustapa on yhtenevä ja niihin käytettävät materiaalit ovat ilmoittajan mukaan samoja. Lisäksi tuotteita
voidaan valmistaa ja valmistetaan ilmoittajan mukaan samoissa tuotantolaitoksissa.
2 Puuttuvasta keskinäistä kilpailuasetelmasta osoituksena on ilmoittajan mukaan se, että osapuolet eivät ole olleet osallisina samoissa tarjouskilpailuissa eivätkä osapuolet muutoinkaan ole kilpailleet samoista asiakastoimituksista.
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Muutoksenhaku
Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Lisätiedot
Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Jenna Huttu, puhelin 029 505
3576, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.
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