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Yleistä yrityskauppavalvonnasta
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• Yrityskauppojen seurauksena kilpailu voi huomattavasti rajoittua tai

vääristyä

• Valvonnan tavoitteena on, että yksittäinen toimija ei saa liian suurta

valtaa markkinoilla

• Valvonnalla suojataan tehokasta kilpailua markkinoilla,

markkinarakennetta ja lopulta kuluttajia

Miksi yrityskauppoja valvotaan?
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Yleistä yrityskauppavalvonnasta

‘‘We protect competition,
not competitors’’
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• Suomessa valvova viranomainen on Kilpailu- ja kuluttajavirasto

(“KKV”)

• KKV:lle on ilmoitettava tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat:

• Osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja

• Vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt

liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa

• Jatkossa myös liikevaihtorajat alittavat kaupat KKV:n selvitettäväksi?

• Ilmoitus on tehtävä sopimuksen tekemisen, määräysvallan

hankkimisen tai julkisen ostotarjouksen julkistamisen jälkeen, mutta

ennen kaupan täytäntöönpanoa.

• Ilmoitusvelvollisia ovat määräysvallan hankkija, liiketoiminnan tai sen

osan hankkija, sulautumiseen osallistuvat yhteisöt ja säätiöt sekä

yhteisyritysten perustajat

Kuka vastaa yrityskauppavalvonnasta, milloin on
ilmoitettava ja kuka ilmoituksen tekee?
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Yleistä yrityskauppavalvonnasta
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Maksukyvyttömyyden vaikutus yrityskaupan
arviointiin
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• Kaupan osapuolena olevan yrityksen maksukyvyttömyys ei suoraan vaikuta ilmoitusvelvollisuuteen à

yrityskauppa on ilmoitettava aina, kun liikevaihtorajat ylittyvät

• Yrityskauppa voi kuitenkin potentiaalisista kilpailunvastaisista vaikutuksista huolimatta tulla helpommin

hyväksytyksi, jos osapuolena taloudellisiin vaikeuksiin ajautunut yritys.

• Perusedellytys: markkinarakenteen heikkeneminen ei saa olla yrityskaupan seuraus

• Lisäksi seuraavien edellytysten täytyttävä

(i) Yrityskauppa ainoa käytettävissä oleva taloudellisesti järkevä keino välttää yrityksen poistuminen

markkinoilta lähitulevaisuudessa;

(ii) Muuta vähemmän kilpailua rajoittavaa vaihtoehtoa ei ole käytettävissä; ja

(iii) Kaupan toteuttamatta jääminen väistämättä johtaisi maksukyvyttömän yrityksen omaisuuden

poistumiseen markkinoilta.
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Maksukyvyttömyyden vaikutus yrityskaupan arviointiin
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Yrityskauppa ja kilpailusääntöjen rikkominen
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Mikä on kilpailuoikeuden rooli yrityskaupassa, jossa kohdeyhtiö on
esimerkiksi osallistunut kartelliin?

Yrityskauppa ja kilpailusääntöjen
rikkominen

• Mitkä ovat sanktioitavat teot yleisesti?

• Horisontaaliset kilpailunrajoitukset
• Esimerkiksi tarjouskartellit, hintakartellit ja markkinoiden jakaminen

(Asfalttikartelli)

• Vertikaaliset kilpailunrajoitukset
• Esimerkiksi määrähinnoittelu (Iittala), aluerajoitukset ja

asiakasrajoitukset

• Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
• Esimerkiksi saalistushinnoittelu (Valio), hintaruuvi ja

yksinostovelvoitteet
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Oikeudellinen seuraanto
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Mikä on kilpailuoikeuden rooli yrityskaupassa, jossa kohdeyhtiö on
esimerkiksi osallistunut kartelliin?

Yrityskauppa ja kilpailusääntöjen
rikkominen

• Vastuun osalta yrityskauppatilanteissa pääsääntönä on oikeudellinen

seuraanto

• Osakekauppa

• Kohdeyritys vastuussa yrityskauppaa edeltävästä ja sen jälkeen

tapahtuvasta rikkomuksesta

• Määräysvaltaa käyttänyt ostaja voi olla yhteisvastuussa yrityskaupan

jälkeisestä rikkomuksesta kohdeyrityksen kanssa

• Määräysvaltaa käyttänyt myyjä voi joutua kohdeyrityksen kanssa

yhteisvastuuseen yrityskauppaa edeltäneestä rikkomuksesta

• Liiketoimintakauppa

• Myyjä vastaa yrityskauppaa edeltävistä rikkomuksista

• Ostaja vastaa yrityskaupan jälkeen tapahtuvista rikkomuksista
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Taloudellinen seuraanto
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Mikä on kilpailuoikeuden rooli yrityskaupassa, jossa kohdeyhtiö on
esimerkiksi osallistunut kartelliin?

Yrityskauppa ja kilpailusääntöjen
rikkominen

• Kilpailulain 12 §:

“Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös sellaiselle

elinkeinonharjoittajalle tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle,

jolle rikkomukseen osallistunut elinkeinotoiminta on siirtynyt

yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn seurauksena.”

• Ostaja voi siis liiketoimintakaupassa joutua

seuraamusmaksuvastuuseen kohteen rikkomuksista, vaikka ne

olisivatkin päättyneet ennen yrityskauppaa.

à Tämä on tilanne etenkin, jos myyjä on maksukyvytön.

à ”Kilpailuoikeudellisen vastuun kiertämistä ei tule sallia hyväksymällä

väite siitä, että vastuu on jäänyt mahdollisesti maksukyvyttömään ja

purkautuneeseen yhtiöön” (KKV, tapauksessa KHO 2009:83, kohta 256)
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Maksukyvyttömyyden vaikutus sanktioiden
määrään
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Seuraamusmaksun määräytyminen
yleisesti

• Seuraamusmaksun määrää KKV:n esityksestä markkinaoikeus

• Seuraamusmaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin.

• Seuraamusmaksu enintään 10 % kunkin kilpailunrajoitukseen osallistuvan

elinkeinonharjoittajan tai näiden yhteenliittymän liikevaihdosta siltä

vuodelta, jona elinkeinonharjoittaja tai elinkeinnharjoittajien yhteenliittymä

viimeksi osallistui rikkomukseen.

• Määrättäessa otetaan huomioon taloudellinen kokonaisuus, johon

elinkeinonharjoittaja kuuluu.

à Esim. jos seuraamusmaksua esitetty rikkomukseen osallistuneelle

tytäryhtiölle ja sen emoyhtiölle, enimmäismäärä lasketaan konsernin

maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

à Emoyhtiö yhteisvastuussa tytäryhtiönsä rikkomuksesta, jos tytäryhtiö

ei itsenäisesti päätä omasta markkinakäyttäytymisestään.
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• Suuntaviivat asetuksen n:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan

mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta

“35. Poikkeustilanteissa komissio voi pyynnöstä ottaa huomioon yrityksen

maksukyvyttömyyden erityisissä sosiaalisissa ja taloudellisissa olosuhteissa.

Komissio ei alenna sakkoa tämän seikan perusteella pelkästään

epäedullisen tai tappiollisen taloudellisen tilanteen vuoksi. Alennus voidaan

myöntää vain sillä perusteella, että esitetään objektiiviset todisteet siitä, että

sakon määrääminen näissä suuntaviivoissa vahvistetuin edellytyksin

vaarantaisi väistämättä kyseisen yrityksen elinkelpoisuuden ja muuttaisi sen

omaisuuserät täysin arvottomiksi.”

à Tarkoituksena, että seuraamusmaksut eivät kaada vielä elinkelpoista

yritystä

Maksukyvyttömyyden vaikutus
seuraamusmaksun määrään
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Insolvenssioikeudellisia
näkökulmia

• Hyvä pesänhoitotapa

• Yrityskauppa ja vapaaehtoiset järjestelyt
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DLA Piper kiittää!
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