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Yrityskaupan hyväksyminen: Vehicle Trade Holding Oy / Auto-Bon Oy:n osak-
keet ja Maan Auto Oy:n liiketoiminta  

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 6.3.2017 ilmoitettu järjestely, jossa Vehicle 
Trade Holding Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Auto-Bon Oy:ssä, 
joka samassa yhteydessä hankkii Maan Auto Oy:n liiketoiminnan.  

Vehicle Trade Holding Oy (”VTH”) on holding-yhtiö, joka omistaa henkilö- 
ja tavara-autojen ja näiden varaosien maahantuontia ja muuta siihen liitty-
vää toimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita. VTH:n sisaryhtiö Bassadone 
Automotive Nordic Oy (”BAN”) on autojen, varaosien ja lisävarusteiden 
maahantuontiin erikoistunut yritysryhmä, jonka maahantuomiin merkkeihin 
kuuluvat Dacia, Hyundai, Isuzu, Lotus, Renault, Suzuki sekä SsangYong. 
BAN:n liiketoiminnot kattavat Suomen ja Baltian maat. BAN kuuluu kan-
sainväliseen Bassadone Automotive Group -yhtiöryhmään, joka toimii usei-
den automerkkien maahantuojana ja vähittäismyyjänä muun muassa Es-
panjassa, Englannissa ja Gibraltarilla.  

Auto-Bon Oy ja Maan Auto Oy (yhdessä ”Kohde”) ovat moottoriajoneuvo-
jen maahantuontia ja kauppaa harjoittavia yhtiöitä. Auto-Bon Oy:n ja Maan 
Auto Oy:n omistaa Veho Oy Ab ja niiden liiketoiminnat muodostuvat Citroen 
ja DS-merkkien sekä Peugeot-autojen maahantuonnista. 

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan VTH:n kanssa samaan yritysryhmään 
kuuluvilla yhtiöillä ja Kohteella on päällekkäistä liiketoimintaa i) henkilöauto-
jen maahantuonnin ja tukkukaupan ja niiden varaosien ja lisävarusteiden 
maahantuonnin ja tukkukaupan sekä ii) tavara-autojen (ns. kevyet paketti-
autot) maahantuonnin ja tukkukaupan sekä niiden varaosien ja lisävarus-
teiden maahantuonnin ja tukkukaupan markkinoilla. Lisäksi ilmoittajan yri-
tysryhmään kuuluva Automyymälä Helsinki Oy harjoittaa henkilöautojen 
vähittäismyyntiä, jota voidaan ilmoittajan mukaan pitää henkilöautojen 
maahantuontiin nähden vertikaalisena markkinana. 

Ilmoittajan arvion mukaan VTH:n kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien 
yhtiöiden ja Kohteen yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa vuonna 
2015 oli henkilöautojen maahantuonnin ja tukkukaupan markkinalla noin 
[10–15]1 %, niiden varaosien ja lisävarusteiden maahantuonnin ja tukku-
kaupan markkinalla noin [10–15] %2 sekä tavara-autojen maahantuonnin ja 
tukkukaupan markkinalla noin [10–15] % ja niiden varaosien ja lisävarustei-
den maahantuonnin ja tukkukaupan markkinalla noin [10–15] %.3 Auto-

                                                
1
 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. 

2
 Ilmoittajan mukaan Kohteen markkinaosuuksia henkilöautojen varaosien ja lisävarusteiden osalta ei ole erik-

seen saatavilla. Markkinaosuuksien on oletettu vastaavan autojen markkinaosuuksia. 
3
 Ilmoittajan mukaan markkinaosuuksia tavara-autojen varaosien ja lisävarusteiden osalta ei ole erikseen saata-

villa. Markkinaosuuksien on oletettu vastaavan autojen markkinaosuuksia.  
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myymälä Helsinki Oy:n markkinaosuus henkilöautojen vähittäismyynnissä 
oli ilmoittajan arvion mukaan noin [0–5] %. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai 
niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksessä 
ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Vehicle Trade 
Holding Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Auto-Bon Oy:ssä, joka 
samassa yhteydessä hankkii Maan Auto Oy:n liiketoiminnan. 

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 p. 029 
505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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