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Yrityskaupan hyväksyminen: Goldcup 29289 AB (IK lnvestment Partners) / 
Renta Group Oy 

Kilpailu- ja kulutta javirastolle ("KKV") on 20.12.2021 ilmoitettu jä~estely, jossa IK 
lnvestment Partners ("ilmoittaja") hankkii omistamansa Goldcup 29289 AB:n 
kautta määräysvallan Rento Group Oy:ssä ("Rento Group" tai "kohde") . 

1 Yrityskaupan osapuolet 

IK lnvestment Partners on sijoitusyhtiö, jonka hallinnoimien rahastojen sijoitus
toiminta keskittyy pääasiassa eurooppalaisiin yht iöihin. 

Renta Group on vuonna 2016 toimintansa a loittanut konevuokraustoimiala lla 
toimiva konserni, joka tuottaa rakennuskonevuokraus-. teline- ja sääsuojapal
veluita sekä työmaapalveluita . Rentan vuokrattavan kaluston tarjoama kat
taa laajasti työmailla käytettävät koneet ja laitteet sekä niihin liittyvät palve
lut. Suomessa Rento ta~oaa palveluitaan 31 toimipisteestä käsin .1 

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole horisontaalisesti päällek
käistä toimintaa tai vertikaalisesti relevantteja yhteyksiä millään markkinalla. 
Ilmoittajan mukaan markkinoiden täsmällinen määrittely ei siten ole tarpeen 
yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi. llmoittaja on kuitenkin täydelli
syyden vuoksi toimittanut KKV:lle tietoja IK lnvestment Partnersin sijoituksista2 

ja Rento Groupin toiminnasta rakennuskoneiden ja laitteiden vuokrauspalve
luiden markkinoilla, joilla ainoastaan yrityskaupan kohde on a ktiivinen. 

KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän mu
kaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää avoimeksi, sillä jäljem
pänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu estävän kilpailua olen
naisesti Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla . 

Ilmoittajan mukaan rakennuskoneiden ja laitteiden vuokrauspa/ve/uiden ko
konaismarkkinan arvo Suomessa oli vuonna 2020 noin 886 miljoonaa euroa, 

1 Konsernin emoyhtiön Rento Group Oy:n lisäksi Suomessa toimii sen kolme tytäryhtiötä : Rento Yhtiöt Oy:n, Rento Oy:n ja Rento 
Telineet Oy. 

2 Ilmoittajan portfolioyhtiöistä Suomessa toimivat pääasiassa Netel Holding AB (Pubi) ("Netel") ja Open OS Group AB ("OPEN") . 
Netel on pohjoismainen tietoliikenne- ja sähköverkkojen rakentamisen ja ylläpidon palveluntarjoaja. Netel tuottaa erityisesti te
leala n projektien ja logistiikan hallintaan liittyviä palveluja sekä televerkkojen ja laitteiden asennus- ja huoltopalveluja muun mu
assa teleoperaattoreille ja kunnille. OPEN on pohjoismainen ohjelmistojen ja maksuratkaisujen tarjoaja. Yritys tarjoaa kokonaisrat
kaisuja kassajärjestelmiin ja maksamiseen muun muassa kuljetusyrityksille, huoltoasemaketjuille ja ravintola-alalle. 
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josta kohteen markkinaosuus oli ilmoitta jan arvion mukaan [10-20] %.3 llmoit
tajan mukaan kohteen tärkeimmät kilpailijat ja niiden markkinaosuudet ra
kennuskoneiden ja la itteiden vuokrauspalveluiden markkinoilla olivat Rami
rent Finland Oy ([20-30] %). Cramo Finland Oy ([10-20] %), Telineka taja Oy 
([5-10] %), Pekkaniska Oy ([0-5] %) ja Hämeen Rakennuskone Oy ([0-5] %). 

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

4 Ratkaisu 

5 Sovelletut säännökset 

6 Muutoksenhaku 

7 Lisätiedot 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole lainkaan horisontaalisia kilpailuvaiku
tuksia, sillä osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa rakennuskoneiden ja la it
teiden vuokrauspalveluiden markkinoilla Suomessa. Ilmoittajan mukaan yri
tyskaupalla ei myöskään ole negatiivisia vertikaalisia kilpailuvaikutuksia Suo
messa. sillä vertikaalisesti relevantteja yhteyksiä ei ole identifioitu. Ilmoittajan 
näkemyksen mukaan ilmoitettava yrityskauppa ei näin ollen vaikuta kilpai
luun markkinamäärittelystä riippumatta . 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailula in 25 § :ssä 
tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla 
tai niiden oleellisella osalla . Osapuolilla ei ilmoittajan toimittamien tietojen pe
rusteella ole päällekkäisyyttä millään tarkastelluilla markkinoilla . Viraston 
markkinatoimijoilta vastaanottamissa lausunnoissa ei myöskään ilmennyt. 
että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy jä~estelyn, jossa IK lnvestment Partners 
hankkii omistamansa Goldcup 29289 AB:n kautta määräysvallan Rento Group 
Oy:ssä. 

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

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 49 a § :n mukaan siten kuin oikeu
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa la issa (808/2019) säädetään. Valitus
osoitus on päätöksen liitteenä. 

3 Arvio rakennuskoneiden ja la itteiden vuokrauspalveluiden kokonaismarkkinasta perustuu Rentan markkinatuntemukseen ja Fore
con Oy:n markkinaennusteeseen, joka on saatavil la osoitteessa https://www.forecon.fi/ rakennuskonevuokrauksen-kasvu-ja tkuu
kuluvana-vuonna-ensi-vuosi-miinuksella-kasvua-taas-2022/ . 
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Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Sara Aronen, puhelin 029 505 3057. 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

Ylijohtaja 

Asiantuntija 
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