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Yrityskaupan hyväksyminen: Goldcup 25969 AB (Triton) / HiQ International AB 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (jäljempänä ”KKV”) on 28.8.2020 ilmoitettu jär-
jestely, jossa Triton hankkii Goldcup 25969 AB:n kautta yksinomaisen mää-
räysvallan HiQ International AB:ssa, mukaan lukien HiQ Finland Oy, julkisen 
käteisostotarjouksen myötä. 

1. Yrityskaupan osapuolet

Goldcup 25969 AB1 on holding-yhtiö, jolla ei ole varsinaista liiketoimintaa. 
Triton2 (jäljempänä ”Triton” tai ”ilmoittaja”) on sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituk-
sia pääasiassa saksankielisissä maissa, pohjoismaissa, Benelux-maissa, 
Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa. 

HiQ International AB (jäljempänä ”HiQ”) on konsulttiyhtiö, joka tarjoaa tieto-
teknisiä ("IT") ja hallintaratkaisuja yksityisille yrityksille ja julkiselle sektorille. 
HiQ jakaa liiketoimintansa kahdeksaan eri segmenttiin: 1) Teollisuus, 2) Jul-
kinen sektori, 3) Autoteollisuus, 4) Televiestintä, 5) Finanssi- & Vakuutusala, 
6) Media, Pelit & Viihde, 7) Vähittäismyynti ja 8) Puolustus & Turvallisuus.
HiQ on listattu Nasdaq Stockholm Mid Cap -pörssissä.

2. Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten välillä ei ole identifioitu horison-
taalisesti tai vertikaalisesti päällekkäistä liiketoimintaa. Ilmoittaja katsoo näin 
ollen, että yrityskaupan arvioinnin kannalta relevantteina markkinoina voi-
daan tarkastella IT-palveluiden markkinoita, joilla HiQ toimii, määrittelemättä 
markkinoita sen tarkemmin. 

Selvyyden vuoksi ilmoittaja toteaa, että Tritonin alankomaalainen portfolioyh-
tiö Unica tarjoaa koneellisia, sähköisiä sekä tieto- ja viestintätekniikan ("ICT") 
teknisiä palveluita sekä asennus- ja kunnossapitopalveluita. Unican palvelui-
hin kuuluvat konetekniikan, kuten ilmastointijärjestelmien (lämmitys, jäähdy-
tys ja ilmanvaihto), saniteettiasennusten ja sähkölaitteiden, kuten valaistuk-
sen ja sähkön, toteutus ja ylläpito. Unica työskentelee lisäksi erikoistuneiden 
yritysten kanssa tiettyjen palveluiden parissa, esimerkiksi tieto- ja viestintä-
tekniikan, paloturvallisuuden-, turva- ja valvontatekniikan aloilla. 

Ilmoittajan arvioinnin mukaan Unican ja HiQ:n palveluntarjonnassa ei ole 
päällekkäisyyksiä. Ilmoittajan tietojen mukaan osapuolten välillä ei ole pääl-
lekkäisyyttä myöskään maantieteellisestä näkökulmasta, koska Unica ja HiQ 

1 Ilmoituksen jättämisen aikana yhtiöllä on ollut vireillä nimenmuutos Trisall AB:ksi. 
2 Viime kädessä määräysvaltaa käyttää Triton Managers V Limited, joka käyttää määräysvaltaa Triton Fund 
V:ssä.  
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toimivat pääasiassa eri maissa, eikä mikään Tritonin portfolioyhtiöistä ole ak-
tiivinen IT-palveluiden markkinalla Suomessa tai muussa Pohjoismaassa. 

KKV on tarkastellut yrityskaupan mahdollisia vaikutuksia edellä esitetyn mu-
kaisesti IT-palveluiden markkinalla. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jät-
tää avoimeksi, koska jäljempänä ilmenevin perustein kyseessä olevan yritys-
järjestelyn ei ole katsottu estävän kilpailua olennaisesti Suomen markkinoilla 
tai niiden oleellisella osalla. 

3. Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Ilmoittajan arvion mukaan IT-palveluiden markkinan kokonaisarvo vuonna 
2019 ETA:n alueella oli noin 253 miljardia euroa. Vaikka katsottaisiin, että 
Unican koko liikevaihto kertyisi IT-palveluiden tarjonnasta, osapuolten yhtei-
nen markkinaosuus vuonna 2019 olisi noin 0,27 % prosenttia (Triton 0,20 % 
ja HiQ 0,07 %). Ilmoittajan mukaan osapuolten markkinaosuudet ovat ETA-
alueella näin ollen marginaaliset. 

Suomen osalta IT-palveluiden markkinan arvo vuonna 2019 oli ilmoittajan 
mukaan 4 468 miljoonaa euroa, josta HiQ:n markkinaosuus oli noin 1 prosen-
tin. Ilmoittajan mukaan mikään Tritonin portfolioyhtiöistä ei ole aktiivinen IT-
palveluiden markkinalla Suomessa, eikä osapuolten välillä ole päällekkäi-
syyttä, mikäli Suomen kansallista markkinaa tarkasteltaisiin erikseen. Ilmoit-
tajan mukaan Suomessa HiQ:n tärkeimpiä kilpailijoita ovat TietoEVRY Oyj, 
CGI Finland Oy, Fujitsu Finland Oy ja Ernst & Young Oy. 

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. 
Osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa Suomessa, joten yrityskauppa ei 
vaikuta osapuolten yhteenlaskettuun markkinaosuuteen Suomessa. Lisäksi 
IT-palveluiden markkinoille jää yrityskaupan jälkeenkin useita merkittäviä kil-
pailijoita. Myöskään KKV:n markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yrityskau-
palla olisi kilpailulle haitallisia vaikutuksia. 

4. Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Triton hankkii Gold-
cup 25969 AB:n kautta yksinomaisen määräysvallan HiQ International 
AB:ssa. 

5. Sovelletut säännökset 

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

6. Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin 
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oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

7. Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa johtava asiantuntija Laura Kauppila, puhelin 
029 505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

  

Ylijohtaja   Timo Mattila 

 

Johtava asiantuntija   Laura Kauppila 
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