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Yrityskaupan hyväksyminen: SFG BidCo Oy (Intera Partners Oy) / Silmäasema 
Fennica Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 30.6.2014 ilmoitettu järjestely, jossa Intera 
Partners Oy hankkii perustettavan yhtiön SFG BidCo Oy:n kautta määräys-
vallan Silmäasema Fennica Oy:ssä. 

Intera Partners Oy (”Intera”) on suomalainen pääomasijoittaja, joka käyt-
tää määräysvaltaa Intera Fund I Ky ja Intera Fund II Ky -rahastoissa. SFG 
BidCo Oy tulee olemaan Intera Fund II Ky:n määräysvallassa olevan SFG 
Holding Oy:n tytäryhtiö. 

Silmäasema Fennica Oy (”Silmäasema”) on Silmäasema-konsernin emo-
yhtiö, joka tarjoaa silmänterveyteen liittyviä tuotteita ja palveluita. Lisäksi 
konserni toimii terveyspalvelualalla silmätautien erikoislääkäripalveluiden, 
silmäkirurgisten palveluiden ja silmälaboratoriopalveluiden alalla yksityisellä 
ja julkisella sektorilla. Silmäasema-ketjuun kuuluu 122 Silmäaseman myy-
mälää, joista Silmäasema Fennica Oy omistaa 70. Lisäksi ketjuun kuuluu 
10 Silmäaseman Silmäsairaalaa Suomessa. 

Ilmoittajan mukaan Silmäasema toimii optisen alan vähittäispalveluiden se-
kä yksityisten silmäsairaalapalveluiden markkinoilla. Silmäaseman markki-
naosuus vuonna 2013 oli 10–20 % ja yhdessä Silmäasema-ketjuun kuulu-
vien franchising-yrittäjien kanssa noin 22 %. Yksityisten silmäsairaalapalve-
luiden markkinoilla Silmäaseman markkinaosuus vuonna 2013 oli 20–30 %. 
Ilmoittaja katsoo, että maantieteellisesti sekä optisen alan vähittäispalvelui-
den markkinat että silmäsairaalapalveluiden markkinat ovat vähintään 
Suomen laajuiset. Ilmoittajan mukaan yksikään Interan kohdeyrityksistä ei 
toimi samoilla markkinoilla Silmäaseman kanssa eikä yrityskaupan osapuo-
lilla ole horisontaalisia tai vertikaalisia yhteyksiä. 

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 SFG BidCo Oy (In-
tera Partners Oy) hankkii määräysvallan Silmäasema Fennica Oy:ssä. 

Sovelletut säännökset 

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

http://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 erikoistutkija Hanna Kaiponen, puhelin 
029 505 3260, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.  

 

Ylijohtajan sijainen, 
apulaisjohtaja Rainer Lindberg    

 

Erikoistutkija  Hanna Kaiponen  
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