
 Päätös 1 (2) 
 Dnro 351/14.00.10/2013 
  
 2.8.2013  
 
 

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 
 

Yrityskaupan hyväksyminen: Axcel / Delete Group Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 23.7.2013 ilmoitettu yrityskauppa, jossa 
Axcel hankkii yksinomaisen määräysvallan Delete Group Oy:ssä ("Delete").  

Axcel on Tanskassa perustettu pääomasijoittaja, joka sijoittaa keskisuuriin 
yrityksiin pohjoismaissa. Axcelin portfolioyrityksiä ovat mm. Noa Noa, Pan-
dora, Nordic Waterproofing, BB Electronics, Exhausto, Junckers, Mita-
Teknik, TCM Group ja Vital Petfood Group. 

Delete on teollisuuden ja rakentamisen ympäristöpalveluihin keskittynyt 
konserni. Delete palvelee eri teollisuudenaloja, kiinteistöjä sekä rakentamis-
ta ja tuottaa ympäristöpalveluita Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Deleten 
liiketoiminta-alueita ovat teollisuuden puhdistuspalvelut, kunnostuspalvelut, 
purkupalvelut sekä kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut. Ilmoittajan mukaan 
Deleten markkinaosuus on näillä markkinoilla korkeimmillaan noin 20 %. 

Axcelin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 750 miljoonaa euroa, josta alle 50 
miljoona euroa kertyi Suomesta. Deleten liikevaihto vuonna 2012 oli yli 80 
miljoonaa euroa, josta yli 75 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpai-
lulaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppa-
valvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan. 

Ilmoittajan mukaan Axcelilla ei ole portfoliossaan Deleten kanssa samoilla 
markkinoilla toimivia yrityksiä, eikä osapuolilla siten ole horisontaalisesti 
päällekkäistä toimintaa tai vertikaalisesti toisiinsa liittyviä toimintoja. Kilpai-
lu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai nii-
den oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei 
ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Axcel hankkii yk-
sinomaisen määräysvallan Delete Group Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §. 

Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lisätietoja päätöksestä antaa 
erikoistutkija Hanna Kaiponen, puhelin 029 505 3620, sähköposti  
etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

http://www.kkv.fi/
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