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Yrityskaupan hyväksyminen: Fortum Oyj, Power Fund II Ky ja Aloitusrahasto Ve-
ra Oy / Wello Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 10.4.2014 ilmoitettu yritysjärjestely, jossa 
Fortum Oyj, Power Fund II Ky ja Aloitusrahasto Vera Oy hankkivat yhteisen 
määräysvallan Wello Oy:ssä. 

Fortum Oyj on suomalainen energiayhtiö, jonka pääasiallinen toiminta on 
sähkön ja lämmön tuotanto, jakelu ja myynti. Fortum toimii ensisijaisesti 
Pohjoismaiden ja Itämeren alueella sekä Venäjällä.  

Power Fund II Ky on VNT Management Oy:n hallinnoima pääomarahasto, 
joka sijoittaa listaamattomien yritysten muutos- ja kasvutilanteisiin. VNT 
Managementin pääliiketoimiala on liikkeenjohdon konsultointi. 

Aloitusrahasto Vera Oy on Finnveran omistama tytäryhtiö ja aikaisen vai-
heen pääomasijoitusrahasto.  

Yrityskaupan kohteena oleva Wello Oy kehittää aaltovoimaan perustuvaa 
teknologiaa. Aaltovoimateknologiaan perustuvat energiamarkkinat ovat il-
moittajien käsityksen mukaan vasta muotoutumassa. Wellon tavoitteena on 
myydä teknologiaansa sähköyhtiöille sekä aaltovoimapuistojen kehittäjille, 
mutta toistaiseksi Wellon kehittämää teknologiaa ei ole kaupallistettu.  

Ilmoittajien mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole horisontaalisesti pääl-
lekkäisiä tai vertikaalisesti toisiinsa liittyviä toimintoja. Kilpailu- ja kuluttajavi-
raston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella 
osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvityksen perusteella ei 
myöskään voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskaupasta seuraisi kil-
pailulaissa tarkoitettuja merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fortum Oyj, Power 
Fund II Ky ja Aloitusrahasto Vera Oy hankkivat yhteisen määräysvallan 
Wello Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

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

 

 

Ylijohtajan sijainen,  
johtaja   Kirsi Leivo 

 

 

Tutkija   Sofia Ylieskola 
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