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Yrityskaupan hyväksyminen: Resurs Bank AB / Finaref AB ja Nordic Consumer 
Finance Active A/S 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 23.12.2013 ilmoitettu järjestely, jossa Re-
surs Bank AB hankkii määräysvallan Finaref AB:ssa ja Nordic Consumer 
Finance Active A/S:ssä. 

Resurs Bank on Ruotsissa toimiva Solid-ryhmään kuuluva pankki- ja rahoi-
tusalan yritys, joka tarjoaa vähittäisrahoituspalveluja ja yritysten myyntira-
hoituspalveluja. Resurs Bank on Nordic Capital Fund VII:n portfolioyhtiö. 
Finaref ja Nordic Consumer Finance Active, sekä siihen kuuluva Dan-
Aktiv A/S, ovat pankki- ja rahoitusalan yrityksiä, jotka tarjoavat vähittäisra-
hoituspalveluja.  

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat ovat vähittäispankkipalvelut ja va-
hinkovakuutusmarkkinat. Ilmoittajan käsityksen mukaan kummatkin mark-
kinat voidaan jakaa edelleen segmentteihin. Vähittäispankkipalveluiden 
markkinat voidaan ilmoittajan käsityksen mukaan jakaa käyttötileihin, sääs-
tötileihin, kuluttajalainoihin, asuntolainoihin, sijoitusrahastoihin ja henkilö-
kohtaisiin pankkipalveluihin. Finaref toimii Suomessa vähittäispankkimark-
kinoilla, erityisesti tarjoamalla kuluttajalainoja. Resurs Bank toimii myös vä-
hittäispankkimarkkinoilla Suomessa. Erityisesti se tarjoaa kuluttajille tililuot-
toja ja kuluttajalainoja. 

Ilmoittajan käsityksen mukaan vahinkovakuutusmarkkinat voidaan jakaa 
vakuutettavan kohteen mukaan, esimerkiksi seuraavasti: (i) lakisääteinen 
tapaturmavakuutus, (ii) muu tapaturma- ja sairausvakuutus, (iii) maa-
ajoneuvovakuutus, (iv) meri- ja lentoalus- sekä kuljetusvakuutus, (v) palo- 
ja muu omaisuusvahinkovakuutus, (vi) moottoriajoneuvon vastuuvakuutus, 
(vii) vastuuvakuutus, (viii) luotto- ja takausvakuutus, (ix) oikeusturvavakuu-
tus ja (x) muu ensivakuutus. Resurs Bank tarjoaa luotto- ja takausvakuu-
tuksia. Finaref ei toimi vakuutuksenantajana. 

Ilmoittajan käsityksen mukaan vakuutussegmenttien lisäksi vakuutusten ja-
kelu on oma relevantti markkinansa. Resurs Bank ja Finaref toimivat mo-
lemmat vakuutusedustajina ja jakelevat lainavakuutuksia.  

Resurs Bankin kanssa samaan yritysryhmään kuuluu Ellos, joka on ruotsa-
lainen posti- ja verkkomyyntiyritys. Ellos jakelee Suomessa Finarefin myön-
tämiä kuluttajalainoja, ja tarjoaa näille lainoille Finarefin lainavakuutuksia, 
joiden vakuutuksenantaja on ACE European Group Limited.  

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus kaikilla edel-
lä mainituilla markkinoilla on alle 5 %. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion 
mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaises-
ti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja 
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kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yri-
tyskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Resurs Bank AB 
hankkii määräysvallan Finaref AB:ssa ja Nordic Consumer Finance Active 
A/S:ssä. 

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 Sofia Ylieskola, puhelin 029 505 3328, sähköposti  
etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 

Ylijohtaja  Timo Mattila 

 

Tutkija  Sofia Ylieskola 

 

 


	Yrityskaupan hyväksyminen: Resurs Bank AB / Finaref AB ja Nordic Consumer Finance Active A/S
	Ratkaisu
	Sovelletut säännökset
	Muutoksenhaku


