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Yrityskaupan hyväksyminen: Intera Partners Oy (Intera Fund III Ky) / Wise Group 
Finland Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 4.7.2016 ilmoitettu yritysjärjestely, jossa In-
tera Fund III Ky hankkii yksinomaisen määräysvallan Wise Group Finland 
Oy:ssä. Varsinainen ostava yhtiö on Smart SPV BidCo Oy, jonka omistaa 
Intera Fund III Ky:n omistama Smart SPV TopCo Oy. 

Intera Partners Oy (jäljempänä "Intera") on suomalainen pääomasijoittaja, 
joka sijoittaa suomalaisiin ja pohjoismaalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto 
on tyypillisesti 10–100 miljoonaa euroa. Intera käyttää määräysvaltaa Intera 
Fund I Ky, Intera Fund II Ky ja Intera Fund III Ky -rahastoissa, joissa sijoit-
tajina on johtavia pohjoismaisia ja eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia. 
Intera Fund III Ky on uusi rahasto, jolla ei vielä ole sijoituksia. 

Wise Group Finland Oy (jäljempänä ”Wise Group”) on suomalainen yritys, 
joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamis-
palveluja uudis- ja korjauskohteisiin Suomessa ja Baltiassa. Yhtiö on keskit-
tynyt palveluvalikoimassaan pääosin asuinkiinteistöihin, toimistoihin, liiketi-
loihin sekä julkisiin rakennuksiin. Wise Groupin strategiana on ollut keskit-
tyä talonrakennuksen konsultointipalveluiden tuottamiseen korjaus- ja uu-
disrakentamiskohteissa pyrkimyksenä etenkin korjausrakentamisen palve-
luissa kokonaisvaltaisiin projektipalveluihin (kartoitus/mittaus, suunnittelu, 
rakennuttamispalvelu ja valvonta).  

Wise Groupilla on ilmoittajan mukaan toimintaa talonrakentamisen ja infra-
rakentamisen konsultoinnin kokonaismarkkinoilla Suomessa. Markkinoiden 
maantieteellinen laajuus on ilmoittajan mukaan kansallinen. Interan rahas-
tojen portfolioyhtiöt eivät ilmoittajan mukaan toimi näillä markkinoilla Suo-
messa. Yrityskaupan osapuolilla ei näin ollen ole päällekkäistä liiketoimin-
taa, eikä niillä ilmoittajan mukaan myöskään ole relevantteja vertikaalisessa 
suhteessa olevia liiketoimintoja. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 
§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai 
niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksen 
perusteella ei myöskään voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yritys-
kauppa aiheuttaisi kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla merkittäviä haitallisia 
kilpailuvaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Intera Fund III Ky 
hankkii yksinomaisen määräysvallan Wise Group Finland Oy:ssä. 

http://www.kkv.fi/
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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 tutkija Laura Kauppila, puhelin p. 029 505 
3335, sähköposti laura.kauppila@kkv.fi. 

 

 

Ylijohtaja  Timo Mattila 
 

 

Tutkija  Laura Kauppila 
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