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Yrityskaupan hyväksyminen: Millan Holding S.À.R.L / Musti ja Mirri Group Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 4.12.2014 ilmoitettu järjestely, jossa inves-
tointirahasto EQT Mid Market GP B.V. hankkii Millan Holding S.À.R.L:n 
kautta yksinomaisen määräysvallan Musti ja Mirri Group Oy:ssä.  

EQT Mid Market GP B.V. on EQT investointirahasto, joka pyrkii tekemään 
investointeja hankkiakseen yksinomaisen ja jaetun määräysvallan positioita 
keskisuurista yhtiöistä Pohjois-Euroopassa, Kiinan alueella ja Kaakkois-
Aasiassa.  

Musti ja Mirri Group Oy (”Musti ja Mirri”) harjoittaa tytäryhtiöidensä kautta 
lemmikkieläintarvikkeiden vähittäismyyntiä Suomessa ja Ruotsissa.  

Yrityskaupan ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskaupan kannalta rele-
vantit markkinat ovat lemmikkieläintarvikkeiden vähittäismyynnin markkinat. 
Suomessa toimintaa harjoittaa konsernin tytäryhtiö Musti ja Mirri Oy, jolla 
on Suomessa 106 liikettä sekä verkkokauppa. Ruotsissa yhtiö toimii Grizzly 
Zoo -ketjussa, jolla on 20 myymälää sekä verkkokauppa. Grizzly Zoolla ei 
ole toimintoja Suomessa.  

Ilmoittajan arvion mukaan lemmikkieläintarvikkeiden vähittäismyynnin 
markkinoiden arvo Suomessa on noin 365 miljoonaa euroa, josta Mustin ja 
Mirrin markkinaosuus on 10–20 %. EQT rahastoilla ei ilmoittajan mukaan 
ole Suomessa määräysvaltaa yhtiöissä, jotka toimisivat Mustin ja Mirrin 
kanssa samoilla tai niihin vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla. 
Ilmoittajan mukaan EQT rahastojen määräysvallassa olevista yhtiöistä ai-
noastaan eläinlääkäripalveluiden markkinoilla Univet Oy nimellä toimivan 
Evidensian voidaan katsoa toimivan Mustin ja Mirrin kanssa läheisillä 
markkinoilla Suomessa.  

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 ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa EQT Mid Market 
GP B.V. hankkii Millan Holding S.À.R.L:n kautta yksinomaisen määräysval-
lan Musti ja Mirri Group Oy:ssä.  

Sovelletut säännökset 

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

Kilpailu- ja kuluttajavirasto  
Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki • Puhelin 020 505 3000  
Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • 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 Laura Kauppila, puhelin 029 505 3335, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 

Ylijohtaja  Timo Mattila    

 

Tutkija  Laura Kauppila   
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