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Yrityskaupan hyväksyminen: Enics AG (Ahlström Capital Oy) / PKC Electronics 
Oy  

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 27.1.2017 ilmoitettu järjestely, jossa Enics 
AG (Ahlström Capital Oy) hankkii yksinomaisen määräysvallan PKC Elec-
tronics Oy:ssä. 

Enics AG (“Enics”) on sijoitusyhtiö Ahlström Capitalin yritysryhmään kuulu-
va yhtiö. Enics tarjoaa elektroniikan valmistuspalveluja prototypoinnista ja 
täysimittaisesta valmistuksesta hankintoihin, toimitusketjun hallintaan, kor-
jaukseen ja kunnossapitoon. Enics toimii pääasiallisesti teollisuuselektronii-
kassa muun muassa energian, teollisuuden automaation, liikenteen, raken-
nusautomaation ja instrumentoinnin alalla. Enics-konserniin kuuluvat tytär-
yhtiöt sijaitsevat Suomessa, Virossa, Kiinassa, Hongkongissa, Sveitsissä, 
Slovakiassa ja Ruotsissa, ja sillä on yhteensä kahdeksan tuotantolaitosta 
Euroopassa ja Aasiassa.    

PKC Electronics Oy (”PKC Electronics”) toimii elektroniikan sopimusval-
mistustoiminnan, kehitystyön ja matkapuhelinten testaamisen alalla. PKC 
Electronicsin asiakkaat toimivat muun muassa telekommunikaatio-, ener-
gia- ja elektroniikkasektorilla. Sen tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja 
Kiinassa.  

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan yrityskaupan arvioinnin kannalta relevant-
teina markkinoina voidaan tarkastella elektroniikan sopimusvalmistuspalve-
lujen markkinoita (electronics manufacturing services, EMS). Ilmoittajan 
mukaan EMS:n markkinat koostuvat useista tuotteista ja palveluista, jotka 
alkuperäinen laitevalmistaja (original equipment manufacturer, OEM-
valmistaja) tarvitsee lopputuotteidensa valmistukseen. Ilmoittajan mukaan 
OEM-valmistaja voi toteuttaa EMS:n itse sisäisesti, tai se voidaan ulkoistaa 
siihen erikoistuneelle sopimusvalmistajalle, jolloin asiakas teettää itse 
suunnittelemansa tuotteen palveluntarjoajalla. Lisäksi OEM-valmistaja voi 
ulkoistaa sekä tuotteen suunnittelun että sen valmistuksen ulkopuoliselle 
palveluntarjoajalle.  

Ilmoittajan mukaan Enicsin toimintaan kuuluu sopimusvalmistus asiakkaan 
tuotespesifikaation pohjalta ilman yhtiön itsenäistä asiakkaista riippumaton-
ta suunnittelu- ja kehitystyötä. PKC Electronics puolestaan toimii ilmoittajan 
mukaan kolmella segmentillä, jotka ovat sopimusvalmistus, tehonhallintaan 
liittyvä suunnittelutyö sekä testaustoiminta. Sopimusvalmistuksessa asia-
kas omistaa tuotteeseen liittyvät immateriaalioikeudet, kun taas tehonhallin-
taan liittyvä suunnittelutyö on PKC Electronicsin omaa kehitystyötä. Lisäksi 
PKC Electronics valmistaa matkapuhelinten testauksessa käytettäviä laittei-
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ta. Ilmoittajan mukaan edellä kuvattuja segmenttejä voidaan tarkastella yh-
tenä markkinana.1 

Maantieteelliseltä laajuudeltaan EMS:n markkinat ovat ilmoittajan mukaan 
maailmanlaajuiset. Sekä Enicsillä että PKC Electronicsilla on tuotantolai-
toksia ETA:n ulkopuolella, jonka lisäksi ne myyvät palveluja ympäri maail-
maa. Ilmoittajan arvion mukaan Enicsin markkinaosuus EMS:n markkinalla 
Suomessa vuonna 2016 oli noin [2,5–7,5]2 % sekä PKC Electronicsin noin 
[2,5–7,5] %. ETA:n laajuisilla markkinoilla Enicsin markkinaosuus oli ilmoit-
tajan arvion mukaan [alle 1] % ja PKC Electronicsin [alle 0,1] % sekä maa-
ilmanlaajuisilla markkinoilla Enicsin [alle 0,1] % ja PKC Electronicsin [alle 
0,01] %. 

Erään KKV:n kuuleman markkinatoimijan mukaan osapuolten markkina-
osuudet Suomessa olisivat ilmoittajan esittämää korkeammat. KKV:n arvion 
mukaan markkinaselvitysten perusteella ei kuitenkaan voida tehdä sellaista 
johtopäätöstä, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. Euroo-
pan komission ja kotimaisessa ratkaisukäytännössä EMS:n markkinoita on 
tarkasteltu lähtökohtaisesti ETA:n tai maailmanlaajuisina ottamatta kuiten-
kaan kantaa lopulliseen markkinamäärittelyyn. Näille markkinoille jää yri-
tyskaupan jälkeenkin useita muita toimijoita. Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
arvion mukaan yrityskauppa ei siten kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. 
Asian näin päättyessä relevanttien markkinoiden määrittely voidaan jättää 
avoimeksi. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Enics AG (Ahl-
ström Capital Oy) hankkii yksinomaisen määräysvallan PKC Electronics 
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 Laura Kauppila, puhelin p. 029 
505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

                                                
1
 Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut KKV:lle markkinatietoja kapeammalta EMS:n markkinalta ilman OEM-

valmistajien omaa sisäistä tuotantoa. 
2
 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.  
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