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Yrityskaupan hyväksyminen: CapMan / Fortaco Group Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.7.2015 ilmoitettu järjestely, jossa Cap-
Man-konsernin hallinnoimat CapMan Buyout VIII Fund A L.P., CapMan 
Buyout VIII Fund B KB, Maneq 2011 AB ja CapMan Mezzanine IV L.P. 
hankkivat Rautaruukki Oyj:n nykyisen 18,6 prosentin osakeomistuksen For-
taco Group Oy:ssä (”Fortaco Group”) ja saavat järjestelyn myötä yhdessä 
tiettyjen muiden konsernin rahastojen kanssa yksinomaisen määräysvallan 
Fortaco Groupissa. 

CapMan-konserni hallinnoi pääomarahastoja, jotka toimivat Pohjoismai-
den ja Venäjän pääomasijoitusmarkkinoilla. Konsernin emoyhtiö CapMan 
Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. 

Fortaco Group toimii konepajateollisuuden alalla valmistaen ja myyden 
hitsattuja ja koneistettuja teräskomponentteja sekä ohjaamoja. Yhtiöllä on 
myynti- ja valmistustoimintaa Suomessa, Virossa, Puolassa, Unkarissa ja 
Slovakiassa, sekä myyntitoimistot Ruotsissa, Alankomaissa ja Saksassa. 

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan yrityskaupan arvioinnin kannalta relevan-
teiksi markkinoiksi voidaan määritellä i) teräskomponenttien valmistus ja 
myynti konepajateollisuudelle sekä ii) ohjaamojen valmistus ja myynti ko-
nepajateollisuudelle. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kumpikin markkina 
on maantieteelliseltä laajuudeltaan vähintään ETA:n laajuinen. 

Konepajateollisuudelle valmistettavat teräskomponentit käsittävät ilmoitta-
jan mukaan esimerkiksi ajoneuvopuomit, mastot, ohjausakselit, generaatto-
rirungot, moottorirungot ja öljypohjat, ja ne voidaan erottaa raskasteollisuu-
den aloille valmistettavista teräskomponenteista. Komponenttien valmista-
misen vaiheita ovat ilmoittajan mukaan esivalmistus, hitsaus, maalaus, ko-
neistus sekä osa- ja loppukokoonpano. Valmistus voi käsittää kaikki vaiheet 
tai osan niistä. Ilmoittajan mukaan kokoonpano on rajatumpi osa-alue kom-
ponenttiliiketoiminnasta ja se käsittää osa- ja loppukokoonpanon. Kokoon-
panopalveluja tarjoavat ilmoittajan mukaan teräskomponenttien valmistajat 
ja palveluja tarjotaan samoille asiakkaille, jotka ostavat komponentteja. 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten välillä on potentiaalinen ho-
risontaalinen päällekkäisyys Fortaco Groupin komponentteja sekä metallin 
työstöä ja koneistusta koskevien liiketoimintojen osalta, sillä CapMan-
konsernin rahastojen määräysvallassa olevista yhtiöistä Komas Oy (”Ko-
mas”) toimii konepajateollisuuden teräskomponenttien valmistuksen ja 
myynnin markkinoilla. Komas on konepajateollisuuden toimittaja, jonka toi-
minta kattaa koneistetut komponentit, takeet, hydrauliikkaputket ja levyleik-
keet. Komasin toiminta on keskittynyt Keski-Suomen alueelle. 

Ilmoittajan arvion mukaan konepajateollisuuden teräskomponenttien val-
mistuksen ja myynnin markkina ETA:n alueella vuonna 2014 oli arvoltaan 
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[15–20]1 miljardia euroa, josta Fortaco Groupin ja Komasin yhteenlaskettu 
markkinaosuus oli [alle 1] %. Suomen alueella markkina oli ilmoittajan arvi-
on mukaan arvoltaan [650–850] miljoonaa euroa, josta Fortaco Groupin 
markkinaosuus oli [alle 10] % ja Komasin [alle 5] %. 

Konepajateollisuuden teräskomponenttien valmistuksen ja myynnin mark-
kina voidaan ilmoittajan mukaan erottaa ohjaamojen valmistuksesta ja 
myynnistä, sillä nämä edellyttävät erilaista tuotantovälineistöä, minkä lisäksi 
ohjaamoja valmistavat pääasiassa eri yritykset kuin teräskomponenttien 
valmistajat. Konepajateollisuuden ohjaamojen valmistaminen ja myynti kä-
sittää ilmoittajan mukaan muun muassa teknisen ja muun suunnittelun, 
konseptin luomisen, testaamisen ja mallin valmistamisen. 

Konepajateollisuuden ohjaamojen valmistuksen ja myynnin markkina 
ETA:n alueella vuonna 2014 oli ilmoittajan arvion mukaan arvoltaan noin 
[…] miljardia euroa, josta Fortaco Groupin markkinaosuus oli noin […] %. 
Suomessa markkina oli ilmoittajan arvion mukaan arvoltaan noin […] mil-
joonaa euroa ja Fortaco Groupin markkinaosuus noin […] %. Komas tai 
CapMan-konsernin rahastojen hallinnoimat muut kohdeyhtiöt eivät ilmoitta-
jan mukaan toimi tällä markkinalla. 

Osapuolten välillä on ilmoittajan mukaan myös tietty vertikaalinen yhteys, 
sillä Fortaco Group hankkii metallintyöstö- ja koneistustoimintojaan varten 
joitain komponentteja Komasilta. Toimitussuhteen merkitys on kuitenkin il-
moittajan mukaan vähäinen. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoil-
la tai niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvi-
tyksen perusteella ei myöskään voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yri-
tyskauppa aiheuttaisi kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla merkittäviä haitallisia 
kilpailuvaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan-konsernin 
rahastot hankkivat yksinomaisen määräysvallan Fortaco Group Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

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

1 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.  
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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 tutkija Laura Kauppila, puhelin 029 505 3335, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 

Ylijohtaja  Timo Mattila    

 

Tutkija  Laura Kauppila   
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