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Yrityskaupan hyväksyminen: Eagle Industries Oy / Kotkamills Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 4.3.2015 ilmoitettu järjestely, jossa MB Ra-
hastot Oy:hyn kuuluva Eagle Industries Oy hankkii määräysvallan Kotka-
mills Oy:ssä. 

Eagle Industries Oy on MB Rahastot Oy:n perustama yhtiö, jonka toimi-
alana on osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopapereiden omistus, hallin-
ta, kaupankäynti ja muu sijoitustoiminta. MB Rahastot Oy on yksityinen 
suomalainen pääomasijoittaja, joka sijoittaa eri toimialojen vakiintuneisiin 
liiketoimintoihin Pohjoismaissa.  

Kotkamills on yritys, jonka toimialana on puunjalostusteollisuus ja metsä-
teollisuustuotteiden valmistus, myynti, välitystoiminta ja markkinointi Suo-
messa ja ulkomailla. 

Kotkamillsin liiketoiminta on jaettu neljään osa-alueeseen valmistettavien 
tuotteiden perusteella: yhtiö valmistaa pinnoituskalvoja ja runkopaperia, la-
minaattipaperia, painopaperia sekä sahatavaraa. Ilmoittajan käsityksen 
mukaan kaikkia näitä tuotteita myydään ja ostetaan Suomea laajemmalla 
alueella. 

Kotkamillsin markkinaosuus vuonna 2014 Euroopan laajuisilla (ml. Venäjä) 
pinnoituskalvojen markkinoilla oli ilmoittajan arvion mukaan [30–40]1 % ja 
runkopapereiden markkinoilla [15–25] %. Ilmoittajan arvion mukaan Kotka-
millsin markkinaosuus laminaattipaperin myynnistä Euroopassa vuonna 
2014 oli [35–45] % ja painopaperin myynnistä alle 2 %. Sahatavaramarkki-
noilla Kotkamillsin tuotanto keskittyy kuusisahatavaraan. Ilmoittaja arvioi, 
että Kotkamillsin osuus kuusisahatavaran myynnistä Euroopassa vuonna 
2014 oli alle 0,5 %. Ilmoittajan arvion mukaan Kotkamillsin osuus kotimai-
sesta kuusisahatavaran tuotannosta vuonna 2014 oli alle 5 %. 

Ilmoittajan mukaan Eagle Industries Oy tai MB Rahastot Oy:n kohdeyhtiöt 
eivät toimi samoilla markkinoilla Kotkamillsin kanssa. Yrityskaupan osapuo-
lilla ei ole ilmoittajan käsityksen mukaan horisontaalisia tai vertikaalisia yh-
teyksiä. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoil-
la tai niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvi-
tyksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaiku-
tuksia. 

1 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto  
Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki • Puhelin 029 505 3000  
Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • www.kkv.fi 
 

                                                

http://www.kkv.fi/


 Päätös 2 (2) 
 Dnro 112/KKV14.00.10/2015 
 Julkinen versio 
 17.3.2015  
 

 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Eagle Industries 
Oy hankkii määräysvallan Kotkamills Oy: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 erikoistutkija Sofia Ylieskola,  
puhelin 029 505 3328, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 

Ylijohtaja  Timo Mattila 

 

Erikoistutkija  Sofia Ylieskola 
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