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Yrityskaupan hyväksyminen: Intermediate Capital Group Plc / Esperi Care Group 
Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 27.5.2016 ilmoitettu järjestely, jossa Inter-
mediate Capital Group Plc hankkii yksinomaisen määräysvallan Esperi Ca-
re Group Oy:ssä. 

Intermediate Capital Group Plc (”ICG”) on sijoitus- ja varainhoitoyhtiö, jo-
ka strukturoi ja harjoittaa välirahoitusta, vipurahoitusta ja pääomasijoituksia 
Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Yhdysvalloissa. ICG:n 
pääkonttori on Lontoossa ja sen osake on listattu Lontoon pörssissä. 
ICG:llä on toimistot yhdessätoista maassa. ICG:n portfolioyhtiöt toimivat 
useilla eri toimialoilla.  

Esperi Care Group Oy (Esperi Care) on Suomessa liiketoimintaa harjoitta-
van Esperi-konsernin emoyhtiö. Se tarjoaa pääasiassa tehostettua palvelu-
asumista ikäihmisille sekä tehostettua palveluasumista ja tuetun asumisen 
palveluja vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Lisäksi Esperi Care tar-
joaa lääkäripalveluja hoivakoti- ja palvelutaloasiakkailleen. Esperi Carella 
on yhteensä 97 hoivakotia ja palvelutaloa eri puolilla Suomea. Esperi Caren 
palveluja ostavat kunnat ja ikäihmisten asumispalveluja myös yksityishenki-
löt. 

Yrityskaupan osapuolilla ei ole Suomessa päällekkäistä liiketoimintaa eikä 
saman tuotantoketjun alku- tai loppupäässä olevaa liiketoimintaa. Esperi 
Care toimii Suomen sosiaalipalveluiden markkinoiden eri segmenteillä. Yk-
sikään ICG:n portfolioyhtiöistä ei tarjoa terveydenhuolto- tai sosiaalipalvelu-
ja Suomessa eikä toimi millään terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen tuo-
tantoketjun alku- tai loppupään markkinoilla. 

Yrityskaupalla ei ole haitallisia vaikutuksia kilpailuun, sillä kaupan osapuolil-
la ei ole päällekkäistä liiketoimintaa, eikä järjestely siten muuta nykyistä 
markkinatilannetta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskaup-
pa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua 
Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.  

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Intermediate Capi-
tal Group Plc hankkii yksinomaisen määräysvallan Esperi Care Group 
Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

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

http://www.kkv.fi/
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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 Pontus Ranta, puhelin 029 505 3747, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.   

Ylijohtaja Timo Mattila 

Erikoistutkija Pontus Ranta 
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