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Yrityskaupan hyväksyminen: Nordic Capital (Capnor Weasel Bidco Oy) / iLOQ 
Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) on 31.10.2019 ilmoitettu järjestely, jossa 
Nordic Capital IX rahasto hankkii Capnor Weasel Bidco Oy:n1 kautta yksin-
omaisen määräysvallan iLOQ Oy:ssä. 

Nordic Capital (”Nordic Capital” tai ”ilmoittaja”) on pääomasijoitusrahasto, 
joka sijoittaa ensisijaisesti keskisuuriin ja suuriin, erityisesti Pohjois-Euroo-
passa toimiviin yrityksiin sekä kansainvälisiin sijoituskohteisiin. Nordic Capital 
IX rahasto ja muut Nordic Capital rahastot yhdessä muodostavat pääomasi-
joitusrahasto Nordic Capitalin. Nordic Capitalin portfolioyritykset ovat aktiivi-
sia laajasti eri sektoreilla ja sen ydinosa-alueet ovat terveydenhuolto, tekno-
logia ja maksupalvelut, rahoituspalvelut, teolliset tuotteet ja palvelut sekä ku-
luttajat. 

iLOQ Oy (”iLOQ”) toimii turvallisuusjärjestelmätoimialalla tarjoten asiakkail-
leen älykkäitä lukituksen ja kulunhallinnan kokonaisratkaisuja sekä yksittäisiin 
rakennuksiin että isoihin kiinteistökokonaisuuksiin. iLOQ:n tuoteportfolioon 
kuuluvat esimerkiksi avaimet, avainpesät, sylinterit, riippulukot, kalustelukot 
sekä pääsynhallinnan ohjelmointilaitteet ja -avaimet sekä ohjelmistot. 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupassa ei ole horisontaalisesti tai vertikaalisesti 
vaikutuksenalaisia relevantteja markkinoita. Yksikään Nordic Capitalin mää-
räysvallan alaisista yrityksistä ei toimi lukitus- ja oviautomatiikan markkinoilla, 
joilla iLOQ toimii. 

iLOQ puolestaan toimii ainoastaan rakenteellisen turvallisuusalan tuotteiden 
valmistuksen ja tukkumyynnin markkinalla, joka ilmoittajan näkemyksen mu-
kaan on osa laajempaa lukitus- ja oviautomatiikan markkinaa.2 Ilmoittajan 
mukaan rakenteellisiin turvallisuustuotteisiin voidaan katsoa kuuluvan lukitus-
järjestelmät (esim. lukot, pääsynvalvonta, lokitiedot sekä tunnistamisvälineet 
ja -keinot) sekä oviautomatiikka (esim. kääntö-, liuku-, balanssi- sekä pyörö-
ovet). Ilmoittajan mukaan iLOQ ei tarjoa oviautomatiikan palveluja. iLOQ:n 
tarjoamat digitaaliset lukitusjärjestelmät ovat ilmoittajan mukaan vaihtoehto 
perinteisille mekaanisille järjestelmille, mutta mekaaniset lukitusjärjestelmät 
ovat kuitenkin yleisin tapa järjestää kiinteistöjen pääsynhallinta niin kansalli-
sesti kuin kansainvälisestikin. 

                                                
1 Yhtiön toiminimi on 30.10.2019 saakka ollut INTF Holding 7 Oy. 
2 Ilmoittajan näkemyksen mukaan lukitus- ja oviautomatiikan markkina voidaan segmentoida i) rakenteellisten turvallisuusalan 
tuotteiden vähittäismyyntiin, ii) sähköisiin turvallisuusjärjestelmiin ja -palveluihin sekä iii) rakenteellisten turvallisuusalan tuot-
teiden valmistukseen ja tukkumyyntiin. 
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Rakenteellisten turvallisuusalan tuotteiden valmistuksen ja tukkumyynnin 
maantieteellisiä markkinoita voidaan ilmoittajan mukaan pitää vähintään val-
takunnallisina. 

Ilmoittajan arvion mukaan rakenteellisten turvallisuusalan tuotteiden valmis-
tuksen ja tukkumyynnin markkinoiden koko Suomessa vuonna 2018 oli myyn-
nin arvoltaan noin 200 miljoonaa euroa3, josta iLOQ:n markkinaosuus oli [10–
15] %. Ilmoittajan mukaan iLOQ:n tärkeimpiä kilpailijoita ovat muun muassa 
Abloy Oy, Schneider Electric Finland Oy ja Stanley Security Oy. 

KKV:lle toimitetuissa lausunnoissa on tuotu esiin relevanttien markkinoiden 
määrittelyyn ja alan toimijoihin liittyviä huomioita. Ottaen huomioon, ettei yri-
tyskaupan osapuolten toiminnassa ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä tai 
vertikaalista suhdetta, markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää tältä osin 
avoimeksi. Markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla 
olisi haitallisia vaikutuksia. 

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei siten kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden 
oleellisella osalla.  

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nordic Capital IX ra-
hasto hankkii Capnor Weasel Bidco Oy:n kautta yksinomaisen määräysvallan 
iLOQ Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

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

Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Anna-Eliina Simola, puhelin 029 
505 3084, sähköposti anna-eliina.simola@kkv.fi. 

 

 

                                                
3 Arvio on ilmoitettu oviautomatiikan osuus pois lukien. Arvio perustuu osapuolten sisäiseen tiedonkeruuseen sekä arvioihin, 
jotka perustuvat kilpailijoista julkisista lähteistä saatavilla oleviin tietoihin. 
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Ylijohtaja  Timo Mattila 

 

Asiantuntija  Anna-Eliina Simola 


