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Yrityskaupan hyväksyminen: Sponsor Fund IV Ky / Myllyn Paras Oy, MP Tehdas-
palvelut Oy, Myllyn Paras Oy Pakasteet ja MP Pakastetehdaspalvelut Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 19.1.20181 ilmoitettu järjestely, jossa Spon-
sor Capital Oy:n hallinnoima rahasto Sponsor Fund IV Ky hankkii yksin-
omaisen määräysvallan Myllyn Paras Oy:ssä, MP Tehdaspalvelut Oy:ssä, 
Myllyn Paras Oy Pakasteissa ja MP Pakastetehdaspalvelut Oy:ssä (jäljem-
pänä yhdessä ”Kohdeyhtiöt”) sekä Kohdeyhtiöihin liittyvää liiketoimintaa.2  

Sponsor Capital Oy (”Sponsor Capital”) on suomalainen pääomasijoittaja, 
joka sijoittaa pääasiassa pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yhtiöihin, jotka 
toimivat kotimaassa tai ovat jo laajentuneet ulkomaille. Sponsor Fund IV Ky 
on Sponsor Capitalin hallinnoima rahasto. 

Myllyn Paras Oy valmistaa, myy ja markkinoi myllytuotteita, eli jauhoja, 
suurimoita, riisiä, hiutaleita ja pastaa pääosin Suomessa. Myllyn Paras Oy 
Pakasteet valmistaa, myy ja markkinoi pakastetaikinoita ja leivonnaispa-
kasteita Suomessa. Yhtiö myy pienen osan pakastetuotteita myös Ruotsiin. 
MP Tehdaspalvelut Oy omistaa tehdaskiinteistöt, joilla sijaitsevaa myllyä, 
muita rakennuksia ja käyttöomaisuutta Myllyn Paras Oy käyttää liiketoimin-
nassaan, sekä MP Pakastetehdaspalvelut Oy omistaa tehdaskiinteistöt, 
joilla sijaitsevaa pakastetehdasta ja siihen kuuluvaa käyttöomaisuutta Myl-
lyn Paras Oy Pakasteet käyttää liiketoiminnassaan. Kohdeyhtiöt kuuluvat 
Myllyn Paras Oy Konserniin ja kattavat konsernin liiketoiminnan Suomessa. 

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kaupan osapuolilla ei ole toistensa kanssa 
päällekkäistä tai relevanttia vertikaalisessa suhteessa olevaa liiketoimintaa. 
Myllyn Paras Oy toimii ilmoittajan mukaan myllytuotteiden valmistuksen ja 
myynnin markkinoilla Suomessa. Markkina voidaan ilmoittajan mukaan 
edelleen jakaa i) jauhojen (ml. suurimot ja riisi), ii) hiutaleiden sekä iii) ma-
karonien, pastan ja lasagnelevyjen valmistuksen ja myynnin markkinoihin, 
joilla Kohdeyhtiöiden markkinaosuus on noin [5–15]3 % jauhojen (ml. suuri-
mot ja riisi), noin [15–25] % hiutaleiden sekä noin [30–40] % makaronien, 
pastan ja lasagnelevyjen markkinalla. Myllyn Paras Oy Pakasteet toimii il-
moittajan mukaan pakastetuotteiden valmistuksen ja myynnin markkinoilla 
Suomessa, ja tuotteet voidaan jakaa i) pakastetaikinoiden ja ii) leivontapa-
kasteiden (ml. paistopistetuotteet) valmistuksen ja myynnin markkinoihin. 

                                                
1 Kilpailulain 26 §:n 1 momentin mukaan yrityskauppojen käsittelymääräaika ei ala kulua, jos ilmoitus on olennai-
sesti puutteellinen. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle asiassa 12.1.2018 toimitettu yrityskauppailmoitus oli viraston 
arvion mukaan olennaisesti puutteellinen, ja määräaika alkoi kulua vasta kun virastolle toimitettiin täydellinen 
ilmoitus 19.1.2018.  
2 Yrityskaupassa Sponsor Fund IV Ky hankkii Kohdeyhtiöiden osakekannat kokonaan omistamansa ja yritys-
kauppaa varten perustetun Sponmill Oy:n ja tämän kokonaan omistaman Sponfreeze Oy:n kautta. 
3 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.  
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Ilmoittajan mukaan Kohdeyhtiöiden markkinaosuus on noin [60–70] % pa-
kastetaikinoiden sekä noin [10–20] % leivonnaispakasteiden (ml. paistopis-
tetuotteet) markkinalla.  

Ilmoittajan mukaan mikään Sponsor Capitalin portfolioyhtiöistä ei toimi elin-
tarvikealalla tai sellaisella alalla, jolla olisi vertikaalinen yhteys yrityskaupan 
arvioinnin kannalta merkityksellisiin markkinoihin. Kilpailu- ja kuluttajaviras-
ton arvion mukaan yrityskauppa ei siten kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella 
osalla. Myöskään Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä ei ole 
ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.  

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sponsor Capital 
Oy:n hallinnoima rahasto Sponsor Fund IV Ky hankkii yksinomaisen mää-
räysvallan Myllyn Paras Oy:ssä, MP Tehdaspalvelut Oy:ssä, Myllyn Paras 
Oy Pakasteissa ja MP Pakastetehdaspalvelut Oy:ssä sekä niihin liittyvää 
liiketoimintaa. 

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 erikoistutkija Laura Kauppila, puhelin 029 505 
3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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