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Yrityskaupan hyväksyminen: Sponsor Fund IV Ky / Oy Duell Bike-Center Ab 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 27.7.2018 ilmoitettu järjestely, jossa Spon-
sor Capital Oy:n hallinnoima rahasto Sponsor Fund IV Ky hankkii yksin-
omaisen määräysvallan Oy Duell Bike Center Ab:ssa.  

Sponsor Fund IV Ky (”Sponsor”) on suomalaisen pääomasijoittajan Spon-
sor Capital Oy:n (”Sponsor Capital”) hallinnoima rahasto. Sponsorin hallin-
noimat portfolioyritykset toimivat myllytuotteiden valmistuksen, tilapäistyö-
voimaratkaisujen ja valmennuspalvelujen, energiaverkkojen palvelujen, 
muovituotteiden valmistuksen, talous- ja palkkahallinnon palvelujen, teolli-
suuden eristys- ja telinetöiden, apuvälineiden ja proteesien sekä pakkaus-
materiaalien valmistuksen toimialoilla. Sponsorin hallinnoimia portfolioyhti-
öitä ovat Plastiroll, Kymppi Group, Orthex Group, Haltija, TLT-Group, 
Staffpoint Group ja Myllyn paras. 

Oy Duell Bike-Center Ab (”Duell Bike-Center”) on suomalainen maahan-
tuontiyritys, joka maahantuo ja myy moottoripyörien, moottorikelkkojen, mo-
pojen ja mönkijöiden varusteita, tarvikkeita ja varaosia Suomessa jälleen-
myyjäverkoston kautta. Yrityksen valikoimaan kuuluu myös talviurheilu- ja 
venetarvikkeita. Duell Bike-Centerin tytäryhtiö SDBC Motor AB harjoittaa 
vastaavaa liiketoimintaa Ruotsissa. 

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kaupan osapuolilla ei ole toistensa kanssa 
päällekkäistä tai vertikaalisessa suhteessa olevaa liiketoimintaa.  

Ilmoittajan arvion mukaan moottoripyörien, moottorikelkkojen, mopojen ja 
mönkijöiden varusteiden, tarvikkeiden ja varaosien markkinan koko oli Suo-
messa vuonna 2017 [35-45]1 miljoonaa euroa, josta Duell Bike-Centerin 
markkinaosuus oli [35–45] %. Ilmoittajan mukaan veneilytuotteiden markki-
nan koko vuonna 2017 oli [20-30] miljoonaa euroa, josta Duell Bike-Centerin 
osuus oli [5–10] %. Talviurheiluvarusteiden markkinan koko oli vuonna 2017 
ilmoittajan arvion mukaan [30-40] miljoonaa euroa, josta Duell Bike-Centerin 
osuus oli [6–16] % 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen mark-
kinoilla tai niiden oleellisella osalla. Yrityskaupan osapuolet eivät harjoita ho-
risontaalisesti päällekkäistä tai vertikaalisessa suhteessa olevaa liiketoimin-
taa, joten vaikutuksenalaisia markkinoita ei ole. Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haital-
lisia vaikutuksia. 

                                                
1 Hakasulkeisiin merkatussa kohdassa tieto tai tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. 
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Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sponsor Capital 
Oy:n hallinnoima rahasto Sponsor Fund IV Ky hankkii yksinomaisen mää-
räysvallan Oy Duell Bike-Center Ab:ssa. 

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 tutkija Pontus Ranta, puhelin 029 505 3747, 
sähköposti pontus.ranta@kkv.fi. 
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