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Yrityskaupan hyväksyminen: Aramco Overseas Company B.V. / VGP Holdings 

LLC (Valvoline Inc:n globaali tuoteliiketoiminta) 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”virasto”) on 4.10.2022 ilmoitettu järjestely, jossa 

Aramco Overseas Company B.V. (”AOC” tai ”ilmoittaja”) hankkii yksinomai-

sen määräysvallan VGP Holdings LLC:ssa, joka tulee omistamaan Valvoline 

Inc:n globaalin tuoteliiketoiminnan (”Valvolinen globaali tuoteliiketoiminta” 

tai ”kohde”).1 

1 Yrityskaupan osapuolet 

AOC on saudiarabialaisen Saudi Arabian Oil Companyn (”Saudi-Aramco”) 

kokonaan omistama tytäryhtiö. AOC tarjoaa sisaryhtiöilleen erilaisia tukipal-

veluita, jotka liittyvät esimerkiksi rahoitukseen, toimitusketjujen hallintaan sekä 

tekniikkaan ja hallintoon. AOC:n emoyhtiö Saudi Aramco puolestaan harjoit-

taa pääasiassa hiilivetyjen etsintää, tutkimista, poraamista ja uuttamista sekä 

näiden aineiden jalostusta, valmistusta ja markkinointia. Suomessa Saudi 

Aramco myy petrokemikaaleja, kuten muoveja.2 

Valvolinen globaali tuoteliiketoiminta koostuu Valvoline-brändin ja muiden 

brändien sekä private label -huoltotuotteiden myynnistä moottoreihin ja au-

toihin yli 140 maassa. Tuotteita myydään kuluttajille, autonosien vähittäismyy-

jille, asentajille ja vähittäisasiakkaille mukaan lukien jakelijat, lisenssinhaltijat 

sekä alkuperäiset laitevalmistajat. Kohde myy Suomessa pääasiassa voitelu-

aineita, jäähdytysnesteitä, pinnoitteita ja autokemikaaleja. 

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Ilmoittajan mukaan osapuolilla on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vähäisiä 

päällekkäisyyksiä voitelu- ja jäähdytysnesteiden markkinoilla. Euroopan ta-

lousalueella osapuolilla on vähäinen horisontaalinen päällekkäisyys voiteluai-

neiden markkinalla. Saudi Aramco ei ole myynyt voiteluaineita ja jäähdytys-

nesteitä Suomessa, eikä osapuolilla siten ole horisontaalisesti päällekkäistä 

toimintaa Suomessa.  

Maailmanlaajuisella tasolla tarkasteltuna osapuolten toimintojen välillä on li-

säksi vertikaalinen yhteys, sillä Saudi Aramco valmistaa voiteluaineiden val-

mistuksessa käytettävää perusöljyä. Saudi Aramco ei kuitenkaan myy 

 
1 Valvoline Inc:n nykyinen liiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin, jotka ovat globaali tuoteliiketoiminta ja vähittäiskaupan 

palveluliiketoiminta. Ennen yrityskaupan täytäntöönpanoa globaali tuoteliiketoiminta siirretään tällä hetkellä Valvoline Inc:n 

määräysvaltaan kuuluvalle VGP Holdings LLC:lle, joka yrityskaupan seurauksena siirtyy Aramco Overseas Company B.V.:n mää-

räysvaltaan. Vähittäiskaupan palveluliiketoiminta jää yrityskaupan jälkeen Valvoline Inc:lle.     
2 Saudi Aramcolla on kaksi suomalaista tytäryhtiötä: SABIC Innovative Plastics Finland Oy ja SHPP Finland Oy. 
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perusöljyä Suomessa, eikä osapuolten välillä ole vuonna 2021 ollut osto-myyn-

tisuhdetta myöskään Euroopan talousalueella. 

Ilmoittajan mukaan relevanttien markkinoiden täsmällinen määrittely ei ole 

asiassa tarpeen. Ilmoittaja on kuitenkin täydellisyyden vuoksi toimittanut viras-

tolle tietoja kohteen toiminnasta voiteluaineiden ja jäähdytysnesteiden 

myynnin markkinoilla Suomessa. Voiteluaineiden ja jäähdytysnesteiden mark-

kinoita on ilmoittajan esittämän mukaan mahdollista segmentoida loppukäy-

tön perusteella. Koska osapuolilla ei kuitenkaan ole Suomessa horisontaali-

sesti päällekkäistä toimintaa, ilmoittaja on pitänyt riittävänä tarkastella sekä 

voiteluaineiden että jäähdytysnesteiden markkinoita segmentoimatta niitä 

tarkemmin.  

Virasto on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän 

mukaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää avoimeksi, sillä jäljem-

pänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu olennaisesti estävän kil-

pailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. 

Ilmoittajan mukaan voiteluaineet ovat aineita, joita käytetään vähentä-

mään esimerkiksi autojen, laivojen, lentokoneiden sekä teollisuuden konei-

den ja laitteiden liikkuvien osien välistä kitkaa ja kulumista. Tavallisesti voitelu-

aineet valmistetaan sekoittamalla perusöljyä kemiallisiin lisäaineisiin. Osa-

puolten arvion mukaan voiteluaineiden myynnin markkinan koko Suomessa 

vuonna 2021 oli noin 80 miljoonaa litraa, josta kohteen markkinaosuus oli noin 

[0–5]3 %. Kohteen tärkeimmät kilpailijat olivat ExxonMobil Finland Oy Ab 30 %, 

Shell (Univar Solutions Finland Oy) 14 %, Castrol (Telko Oy) 10 %, Elf/Total (Örum 

Oy) 8 % ja Neste Oyj 8 %.4  

Jäähdytysneste on ilmoittajan mukaan aine, jota käytetään alentamaan tai 

säätämään tietyn järjestelmän, kuten auton moottorin, lämpötilaa. Osapuol-

ten arvion mukaan jäähdytysnesteiden myynnin markkinan koko Suomessa 

vuonna 2021 oli noin 20 miljoonaa litraa, josta kohteen markkinaosuus oli noin 

[0–5] %. Kohteen tärkeimmät kilpailijat olivat Shell (Univar Solutions Finland Oy) 

15 % ja Elf/Total (Örum Oy) 8 %.  

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole horisontaalisia kilpailuvaikutuksia, sillä 

osapuolilla ei ole päällekkäistä toimintaa Suomessa. Ilmoittajan mukaan osa-

puolten välinen maailmanlaajuinen vertikaalinen yhteys on vähäinen. Saudi 

Aramco ei ole myynyt perusöljyä Suomessa, eikä osapuolten välillä siten ole 

ollut osto-myyntisuhdetta Suomessa. Osapuolten välillä ei ole ollut osto-myyn-

tisuhdetta voiteluaineissa, jäähdytysnesteissä tai perusöljyissä myöskään 

 
3 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.  
4 Ilmoittajan käsityksen mukaan Shell, Castrol ja Elf/Total toimivat Suomessa jakelijoiden kautta. Jakelijan nimi on mainittu sulkeissa. 
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Euroopan talousalueella. Näin ollen yrityskauppa ei ilmoittajan mukaan 

johda markkinoiden sulkemiseen. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla 

tai niiden oleellisella osalla. Yrityskauppa ei vaikuta markkinoiden rakentee-

seen Suomessa, eikä viraston selvityksissä ilmennyt yrityskaupasta aiheutuvia 

haitallisia vertikaalisia kilpailuvaikutuksia. Lisäksi viraston markkinatoimijoilta 

vastaanottama lausuntopalaute oli neutraalia. 

4 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Aramco Overseas 

Company B.V. hankkii yksinomaisen määräysvallan VGP Holdings LLC:ssa. 

5 Sovelletut säännökset 

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

6 Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 

muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 49 a §:n mukaan siten kuin oikeu-

denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitus-

osoitus on päätöksen liitteenä. 

7 Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Tiia Sotamaa, puhelin 029 505 

3083, sähköposti tiia.sotamaa@kkv.fi. 

 

Ylijohtaja  Timo Mattila 

Asiantuntija  Tiia Sotamaa 


