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Statsrådets förordning

1012/2011

om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv

Utfärdad i Helsingfors den 1 september 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,
föreskrivs med stöd av 23 § 4 mom. i konkurrenslagen (948/2011):

1 §

Anmälningsskyldighet

En anmälan om företagsförvärv enligt 23 §
i konkurrenslagen ska innehålla de uppgifter
som nämns i bilagan till denna förordning.
Anmälan och bilagorna ska ges in till Kon-
kurrensverket i original samt fyra kopior och
en elektronisk kopia.

Konkurrensverket kan i enskilda fall be-
vilja lindring i anmälningsskyldigheten, om

företagsförvärvets inverkan på konkurrensen
är uppenbart obetydlig eller om de uppgifter
som enligt bestämmelserna ska lämnas, till
vissa delar är onödiga med tanke på bedöm-
ningen av företagsförvärvet.

2 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 no-
vember 2011.

Helsingfors den 1 september 2011

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman Johanna Rihto-Kekkonen



Bilaga

Anmälan om företagsförvärv

När uppgifter lämnas i en anmälan om
företagsförvärv ska den numrering och de
rubriker som förekommer i denna bilaga an-
vändas. De affärshemligheter som ingår i an-
mälan och bilagorna ska specificeras.

Med samfund eller stiftelser som tillhör
samma företagsgrupp som en part i företags-
förvärvet avses i fråga om en part som åsyf-
tas i 24 § 1 mom. i konkurrenslagen samtliga
samfund och stiftelser vilka står i ett sådant
förhållande till den nämnda parten som avses
i 24 § 1 mom. 1—4 punkten och i fråga om
föremålet för förvärvet de samfund och stif-
telser som står i ett sådant förhållande till det
som avses i 24 § 3 mom.

1. Den anmälningsskyldiga

Om var och en av de anmälningsskyldiga
lämnas följande uppgifter:

1.1. Namn
1.2. Verksamhetsområden, dvs. de bran-

scher inom vilka den anmälningsskyldiga är
verksam

1.3. Adress
1.4. Telefonnummer och telefaxnummer
1.5. Kontaktperson (namn, ställning, tele-

fon- och telefaxnummer samt e-postadress)
1.6. Eventuellt ombud (namn, ställning, fö-

retag, adress, telefon- och telefaxnummer
samt e-postadress)

2. Annan part i företagsförvärvet

Om vart och ett av föremålen för företags-
förvärvet lämnas följande uppgifter:

2.1. Namn
2.2. Verksamhetsområden, dvs. de bran-

scher inom vilka parten är verksam
2.3. Adress
2.4. Telefonnummer och telefaxnummer
2.5. Kontaktperson (namn, ställning, tele-

fon- och telefaxnummer samt e-postadress)
2.6. Ombud (namn, ställning, företag,

adress, telefon- och telefaxnummer samt e-
postadress)

3. Försäljaren

Om försäljaren av vart och ett av föremå-
len för förvärvet lämnas följande uppgifter
(om den anmälningsskyldiga har kännedom
om dem):

3.1. Namn
3.2. Verksamhetsområden, dvs. de bran-

scher inom vilka försäljaren är verksam
3.3. Adress
3.4. Telefonnummer och telefaxnummer
3.5. Kontaktperson (namn, ställning, tele-

fon- och telefaxnummer samt e-postadress)
3.6. Ombud (namn, ställning, företag,

adress, telefon- och telefaxnummer samt e-
postadress)

4. Företagsförvärvet

4.1. Uppgift om den rättsliga form som
företagsförvärvet genomförs i (se 21 § 1
mom. i konkurrenslagen)

4.2. En kort beskrivning av arrangemanget
vid förvärvet (ekonomisk och finansiell
struktur, tidtabell, beskrivning av den affärs-
verksamhet som är föremål för arrang-
emanget med företagsförvärv, hur innehav
och bestämmanderätt fördelar sig före och
efter arrangemanget) samt av de ekonomiska
och andra omständigheter som lett till arrang-
emanget, ekonomiska grunder för samt syftet
med arrangemanget.

4.3. Om det vid företagsförvärvet är fråga
om förvärv av en rörelse, lämnas utöver det
som nämns i punkt 4.2 dessutom en kort
redogörelse för de lokaler och maskiner, den
personal och de immateriella rättigheter etc.
som är föremål för förvärvet.

4.4. Om det vid förvärvet är fråga om att
grunda ett samföretag, lämnas en redogörelse
för

a) vad den gemensamma bestämmanderät-
ten baserar sig på (exempelvis de centrala
punkterna i delägaravtalet, ägarandelarna o.d.
uppgifter),

b) ett samföretags funktionella självstän-
dighet (exempelvis ledning, ekonomiska och
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andra resurser, beroende av moderbolaget)
och varaktighet, inkl. samföretagets plane-
rade verksamhetstid,

c) avtal och andra affärsrelationer mellan
samföretaget och dess delägare,

d) de affärsverksamheter och resurser som
stiftarna överlåtit på det nya samföretaget,

e) de nyttigheter som det samföretag som
grundas ska bjuda ut och samföretagets geo-
grafiska verksamhetsområde och

f) samföretagets viktigaste kunder och va-
ruleverantörer.

5. Uppgifter om omsättningen

Se 22 och 24 § i konkurrenslagen samt
statsrådets förordning om beräkning av om-
sättningen för en part i företagsförvärvet
(1011/2011):

5.1. Uppgift om den sammanräknade, glo-
bala omsättningen för var och en av parterna
i företagsförvärvet och för de samfund eller
stiftelser som tillhör samma företagsgrupp
som parten i fråga.

5.2. Uppgift om den sammanräknade om-
sättningen från verksamheten i Finland för
var och en av parterna i företagsförvärvet och
för de samfund och stiftelser som tillhör
samma företagsgrupp som parten i fråga.

5.3. En redogörelse för grunderna för kor-
rigering, om omsättningen har blivit kalkyl-
mässigt justerad på grund av att räkenskaps-
perioden avvikit från de normala tolv måna-
derna eller på grund av överlåtelse, upphö-
rande eller förvärv av rörelse.

5.4. Uppgift om det offentliga ekonomiska
stöd som var och en av parterna i företagsför-
värvet och de samfund eller stiftelser som
tillhör samma företagsgrupp som parten i
fråga har erhållit för sin normala verksamhet
under den senast avslutade räkenskapsperio-
den. Uppgift om arten av stöd och stödbelop-
pet samt en redogörelse för huruvida stödet
ingår i mottagarnas omsättning. De uppgifter
som krävs enligt denna punkt behöver inte
lämnas för sådana företagsförvärv vid vilka
ingen oklarhet råder i fråga om överskridning
av omsättningsgränserna enligt 22 §.

5.5. En detaljerad redogörelse för förvärv
av rörelse eller bestämmanderätt under de två
föregående åren före förvärvet om omsätt-

ningen från förvärvet har räknats till omsätt-
ningen för föremålet för förvärvet enligt 24 §
4 mom.

5.6. Om parterna i företagsförvärvet till-
sammans har en omsättning som överskrider
2 500 miljoner euro, lämnas en kort redogö-
relse för orsakerna till att företagsförvärvet
anmäls i Finland och inte till kommissionen i
enlighet med rådets förordning (EG) nr
139/2004 om kontroll av företagskoncentra-
tioner.

6. Uppgifter om innehav och bestäm-
manderätt

6.1. För var och en av parterna i företags-
förvärvet lämnas en förteckning över de sam-
fund eller stiftelser som tillhör samma före-
tagsgrupp som parten i fråga. Om dessa sam-
fund eller stiftelser bedriver affärsverksamhet
på en sådan relevant marknad som avses i
punkt 7.1. anges arten av bestämmanderätts-
förhållande mellan vart och ett samfund, var
och en stiftelse och varje part i företagsför-
värvet och de medel genom vilka bestäm-
manderätten utövas.

6.2. En detaljerad redogörelse för de ande-
lar som var och en av parterna i företagsför-
värvet och ett samfund eller en stiftelse som
tillhör samma företagsgrupp som parten i
fråga under de två senaste åren förvärvat i
sådana samfund eller stiftelser som är verk-
samma på någon av de relevanta marknader
som avses i punkt 7.1.

6.3. För var och en av parterna i företags-
förvärvet och de samfund eller stiftelser som
tillhör samma företagsgrupp som parten i
fråga uppges sådana innehav som antingen
skilt för sig eller tillsammans berättigar till
minst en 10 procents andel av aktiekapitalet
eller rösträtten i ett sådant bolag eller en
sådan stiftelse som är verksam på en sådan
relevant marknad som avses i punkt 7.1.

6.4. För var och en av parterna i företags-
förvärvet och de samfund eller stiftelser som
tillhör samma företagsgrupp som parterna
lämnas en förteckning över de medlemmar i
förvaltningsorganen eller den funktionella
ledningen vilka innehar en motsvarande ställ-
ning i något annat samfund eller någon annan
stiftelse som är verksam på en sådan relevant
marknad som avses i punkt 7.1. Namnet på
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vart och ett av samfunden eller var och en av
stiftelserna samt ifrågavarande persons ställ-
ning i samfundet eller stiftelsen.

7. Den marknad som påverkas av före-
tagsförvärvet

7.1. Den relevanta marknaden
7.1.1. En redogörelse för samtliga rele-

vanta nyttighetsmarknader på vilka minst två
av parterna i företagsförvärvet eller de sam-
fund eller stiftelser som tillhör samma före-
tagsgrupp som parterna bedriver affärsverk-
samhet och av vilka deras sammanlagda
marknadsandel är minst 15 procent i Finland
eller i en avsevärd del av Finland.

7.1.2. En redogörelse för samtliga rele-
vanta nyttighetsmarknader på vilka en part i
företagsförvärvet eller ett samfund eller en
stiftelse som tillhör samma företagsgrupp
som parten är verksam och vilka vid en tidi-
gare eller senare punkt i produktionskedjan
eller distributionskanalen står i ett förhål-
lande till de marknader där någon annan part
eller ett samfund eller en stiftelse som tillhör
samma företagsgrupp som parten är verksam.
Uppgifter ska lämnas, om den sammanlagda
marknadsandelen för parten i fråga och det
samfund eller den stiftelse som tillhör samma
företagsgrupp som parten på någon av de
nämnda marknaderna i Finland eller i en
avsevärd del av Finland är större än 20 pro-
cent.

7.1.3. En redogörelse för sådana nyttig-
hetsmarknader som har ett nära samband med
de nyttighetsmarknader som avses i punk-
terna 7.1.1. — 7.1.2. och från vilka åtmins-
tone en part i företagsförvärvet eller ett sam-
fund eller en stiftelse som hör till samma
företagsgrupp som parten får omsättning i
Finland.

7.2. Uppgifter om marknaden
Om den relevanta geografiska marknaden

är så omfattande att gränserna för marknaden
i Finland överskrids, ska de uppgifter som
ska lämnas under denna punkt innehålla in-
formation om både den finländska markna-
den och andra relevanta geografiska markna-
der om den anmälningsskyldiga har känne-
dom om sådana.

7.2.1. Marknadens omfattning
7.2.1.1. En uppskattning av omfattningen

av de marknader som avses i punkterna 7.1.1.
och 7.1.2. i form av värdet (i euro) och
volymen (i enheter) av den faktiska försälj-
ningen under vart och ett av de tre senaste
åren samt en uppskattning av hur markna-
derna i fråga kommer att utvecklas under de
kommande tre åren.

7.2.1.2. En uppskattning av omfattningen
av de marknader som beskrivs i punkt 7.1.3. i
form av värdet (i euro) och volymen (i enhe-
ter) av den faktiska försäljningen under vart
och ett av de senaste tre åren samt en upp-
skattning av hur marknaderna i fråga kommer
att utvecklas jämfört med andra marknader
som nämns i punkt 7.1.

7.2.1.3. Beräkningsgrunderna och de källor
som uppskattningarna baserar sig på. Kopior
av det material som beräkningarna grundar
sig på, om man har tillgång till sådana.

7.2.2. Volymen och värdet av försälj-
ningen samt marknadsandelen

7.2.2.1. För var och en av parterna och vart
och ett av samfunden eller var och en av
stiftelserna som tillhör samma företagsgrupp
som parten anges värdet (i euro) och voly-
men (i enheter) av försäljningen samt en upp-
skattning av deras marknadsandelar på de
marknader som avses i punkterna 7.1.1.–
7.1.3. Uppgifter ska lämnas från vart och ett
av de tre föregående åren. Om försäljningen
eller marknadsandelarna ständigt växlar i de
olika delarna av landet, lämnas en redogö-
relse för orsakerna till växlingen samt en
uppskattning av hur stor växlingen har varit.

7.2.2.2. Om det handlar om ett företagsför-
värv på elmarknaden, lämnas för var och en
av parterna och var och en av samfunden
eller stiftelserna som tillhör samma företags-
grupp som parterna en uppskattning av hur
stor andel dess överföringsaffärsverksamhet
utgör av den totala mängd elektricitet som
med 400 volts spänning överförs i distribu-
tionsnätet i hela landet.

7.2.2.3. Beräkningsgrunderna och de källor
som uppskattningarna baserar sig på. Kopior
av det material som beräkningarna grundar
sig på, om man har tillgång till sådana.

7.2.3. De viktigaste konkurrenterna
7.2.3.1. Uppgift om de fem viktigaste kon-

kurrenterna och en uppskattning av deras
marknadsandelar på de marknader som avses
i punkterna 7.1.1. —7.1.3 under de tre före-
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gående åren. För var och en av konkurren-
terna anges namn, adress, telefon- och tele-
faxnummer samt namnet på kontaktperson,
dennas ställning och e-postadress.

7.2.3.2. Beräkningsgrunderna och de källor
som uppskattningarna baserar sig på. Kopior
av det material som beräkningarna grundar
sig på, om man har tillgång till sådana.

7.2.4. De viktigaste kunderna och varule-
verantörerna

7.2.4.1. Uppgift om de fem viktigaste kun-
der som inte tillhör samma företagsgrupp
som parten i företagsförvärvet på var och en
av de relevanta marknader som avses i punkt
7.1. För var och en av kunderna anges namn,
adress, telefon- och telefaxnummer samt
namnet på kontaktperson, dennas ställning
och e-postadress. För var och en av kunderna
anges inköpens andel av den sammanlagda
omsättning som parterna i företagsförvärvet
och de samfund eller stiftelser som tillhör
samma företagsgrupp som parterna har kom-
mit upp till på var och en av de relevanta
marknaderna. För marknader som avses i
punkterna 7.1.1. —7.1.3. ska uppgifter läm-
nas från vart och ett av de tre föregående
åren.

7.2.4.2. De fem viktigaste varuleverantö-
rer som inte tillhör samma företagsgrupp som
parten i företagsförvärvet på var och en av de
relevanta marknader som avses i punkt 7.1.
För var och en varuleverantörerna anges
namn, adress, telefon- och telefaxnummer
samt namnet på kontaktperson, dennas ställ-
ning och e-postadress. För var och en av
varuleverantörerna anges deras andel av de
sammanlagda inköp som gjorts av parterna
och de samfund eller stiftelser som tillhör
samma företagsgrupp som parterna. För
marknader som avses i punkterna 7.1.1. —
7.1.3. ska uppgifter lämnas från vart och ett
av de tre föregående åren.

7.2.5. Utrikeshandelns betydelse
7.2.5.1. En uppskattning av värdet (i euro)

och volymen (i enheter) av importen och
exporten på var och en av de relevanta mark-
nader som avses i punkterna 7.1.1. och 7.1.2.
indelade enligt ursprungs- och destinations-
länder. En uppskattning av hur stor del av
importen och exporten genomförs av parterna

eller de samfund och stiftelser som tillhör
samma företagsgrupp som parterna. Uppgif-
ter ska lämnas från vart och ett av de tre
föregående åren.

7.2.5.2. En uppskattning av hur kvoter,
tullavgifter, importavgifter, andra lagstad-
gade faktorer i samband med importen eller
transportkostnader eller andra kostnader på-
verkar importen på de marknader som avses i
punkterna 7.1.1 och 7.1.2.

7.2.5.3. Beräkningsgrunderna och de källor
som uppskattningarna baserar sig på. Kopior
av det material som beräkningarna grundar
sig på, om man har tillgång till sådana.

7.2.6. Inträde på marknaden, utträde ur
marknaden och de faktorer som påverkar
dessa

7.2.6.1. Uppgift om de näringsidkare som
enligt den anmälningsskyldiges kännedom
under de tre senaste åren börjat bedriva af-
färsverksamhet på den marknad som avses i
punkterna 7.1.1. och 7.1.2. eller som under
samma tidsperiod utträtt ur den samt deras
adressuppgifter. Anmälarens uppskattning av
den nuvarande marknadsandelen för var och
en av de näringsidkare som inträtt på markna-
den.

7.2.6.2. Uppgift om de centrala omständig-
heter som inverkar på lättheten att inträda i
branschen eller utträda ur den eller på lön-
samheten inom den på de marknader som
avses i punkterna 7.1.1 och 7.1.2. Det krävs
särskild redogörelse för

a) de kostnadsfaktorer som beror på att en
konkurrenskraftig och betydande konkurrent
trätt in på marknaden samt deras
värde/volym,

b) formella hinder för marknadsinträde, så-
som koncessioner,

c) inskränkningar som beror på immate-
riella rättigheter,

d) skal- och stordriftsfördelar, och
f) tillgång till leveranser och försäljnings-

kanaler.
7.2.6.3. Om inträde på de marknader som

avses i punkterna 7.1.1 och 7.1.2 enligt an-
mälarens bedömning är sannolikt, lämnas en
redogörelse för de näringsidkare (inklusive
kontaktuppgifter) som enligt anmälarens
åsikt sannolikt kommer att inträda på mark-
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naden samt en uppskattning av hur lång tid
det kommer att ta för dessa att ta sig in på
marknaden och de orsaker som gör mark-
nadsinträdet sannolikt.

7.2.7. Övriga uppgifter om marknaden
En redogörelse för förhållandena på de

marknader som avses i punkterna 7.1.1 och
7.1.2. I redogörelsen bör man bedöma vilken
betydelse de faktorer som nämns i punkterna
a—q kommer att ha dels med tanke på den
affärsverksamhet som utgör föremålet för ar-
rangemanget med företagsförvärv och dels
mera allmänt med tanke på operationerna på
de marknader som avses i punkterna 7.1.1.
och 7.1.2. Å andra sidan ska man i tillämp-
liga delar bedöma vilka verkningar arrang-
emanget med företagsförvärv har på de fakto-
rer som nämns i punkterna a—q:

a) det utvecklingsstadium som marknaden
befinner sig på samt en uppskattning av hur
utbud och efterfrågan kommer att utvecklas
under de kommande tre åren (marknadens
livscykel),

b) de förfaringssätt som råder i fråga om
utbudet på förnödenheter, inklusive distribu-
tionskanaler, vertikal integration och de fall
där nyttigheter bjuds ut tillsammans med an-
dra nyttigheter,

c) möjligheterna för de näringsidkare som
redan är verksamma på marknaden att ut-
vidga sin produktion,

d) marknadens totala kapacitet samt den
andel av marknadens totala kapacitet som
parterna i företagsförvärvet, eller de samman-
slutningar eller stiftelser som hör till samma
företagsgrupp som parterna, har och graden
av kapacitetsutnyttjande under de senaste tre
åren,

e) eventuella produkter som är under ut-
veckling, produkter som släpps ut på markna-
den inom den närmaste framtiden eller planer
på utökad produktions- eller försäljningska-
pacitet för parterna i företagsförvärvet eller
konkurrenterna samt en uppskattning av
marknadsandelarna för parterna i företagsför-
värvet under de följande 3–5 åren,

f) betydelsen av kundernas tycke och smak
och deras konsumtionsvanor,

g) betydelsen av diversifiering på basis av
produkternas egenskaper eller kvalitet och
hur likartade parternas produkter är i jämfö-

relse med konkurrenternas produkter,
h) betydelsen av de kostnader som medförs

av bytet av leverantör för kunderna (såsom
utgifter och tid),

i) indelning av kundkretsen i olika, klart
åtskiljbara grupper samt de viktigaste karak-
teristiska dragen hos dem,

j) den offentliga sektorns betydelse som
kund,

k) graden av koncentrering i fråga om
kundkrets och varuleverantörer och betydel-
sen av detta för en näringsidkares handlings-
frihet på marknaden i fråga,

l) betydelsen av forsknings- och produktut-
vecklingsverksamhet och dess andel av om-
sättningen på marknaden i allmänhet och för
den del av affärsverksamheten som utgör fö-
remålet för arrangemanget med företagsför-
värv,

m) betydelsen av exklusivitet i fråga om
distributionsavtal och andra avtal,

n) omfattningen av de samarbetsnätverk
som företag har byggt up (nätverksbildning)
och deras betydelse på marknaden,

o) betydelsen av olika typer av service och
andra underhållstjänster som konkurrensfak-
torer och konkurrenssituationen i fråga om
dessa,

p) en uppskattning av prisnivån på mark-
naden i förhållande till geografiskt närbe-
lägna marknader, och

q) andra eventuella omständigheter på
marknaden som kan ha betydelse för bedöm-
ningen av huruvida företagsförvärvet kan
godkännas.

7.3. Uppgifter om marknaden i de fall då
gränserna för marknadsandel enligt 7.1.1. och
7.1.2. inte överskrids

Om den relevanta geografiska marknaden
är så omfattande att gränserna för marknaden
i Finland överskrids, ska de uppgifter som
ska lämnas under denna punkt innehålla in-
formation om både den finländska markna-
den och andra relevanta geografiska markna-
der om den anmälningsskyldiga har känne-
dom om dessa.

7.3.1. Om gränserna för marknadsandel
enligt 7.1.1. och 7.1.2. inte överskrids, läm-
nas en kort redogörelse för de nyttigheter
eller tjänster som var och en av parterna
tillhandahåller (eller deras affärsverksamhets-
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områden) samt för det geografiska område
inom vilket nyttigheter eller tjänster tillhan-
dahålls.

7.3.2. En uppskattning av omfattningen av
den marknad som beskrivs i punkt 7.3.1 ut-
tryckt som försäljningens faktiska värde (i
euro) eller volym (enheter). Uppgifter ska
lämnas för det senaste fulla kalenderåret.

7.3.3. För var och en av parterna och de
samfund eller stiftelser som tillhör samma
företagsgrupp som parterna lämnas en upp-
skattning av marknadsandelarna på de mark-
nader som avses i punkt 7.3.1. Uppgifter ska
lämnas för det senaste fulla kalenderåret.

7.3.4. Uppgift om de fem viktigaste kon-
kurrenterna och en uppskattning av deras
marknadsandelar på de marknader som avses
i punkt 7.3.1. För var och en av konkurren-
terna anges namn, adress, telefon- och tele-
faxnummer samt namnet på kontaktperson,
dennas ställning och e-postadress. Uppgifter
ska lämnas för det senaste fulla kalenderåret.

7.3.5. Uppgift om de fem viktigaste kunder
som inte tillhör samma företagsgrupp som
parten i företagsförvärvet på de marknader
som avses i punkt 7.3.1. För var och en av
kunderna anges namn, adress, telefon- och
telefaxnummer samt namnet på kontaktper-
son, dennas ställning och e-postadress. För
var och en av kunderna anges inköpens andel
av den sammanlagda omsättning som par-
terna i företagsförvärvet och de samfund eller
stiftelser som tillhör samma företagsgrupp
som parterna har kommit upp till. Uppgifter
ska lämnas för det senaste fulla kalenderåret.

7.3.6. Uppgift om de fem viktigaste varu-
leverantörer som inte tillhör samma företags-
grupp som parten i företagsförvärvet på de
marknader som avses i punkt 7.3.1. För var
och en av varuleverantörerna anges namn,
adress, telefon- och telefaxnummer samt
namnet på kontaktperson, dennas ställning
och e-postadress. För var och en av varuleve-
rantörerna anges deras andel av de samman-
lagda inköp som gjorts av parterna och de
samfund eller stiftelser som tillhör samma
företagsgrupp som parterna. Uppgifter ska
lämnas för det senaste fulla kalenderåret.

7.3.7. Beräkningsgrunderna och de källor
som uppskattningarna baserar sig på. Kopior
av det material som beräkningarna grundar
sig på, om man har tillgång till sådana.

8. Den anmälningsskyldigas synpunkter
på företagsförvärvets verkningar

8.1. Om den anmälningsskyldiga vill åbe-
ropa effektivitetsfördelar, ska denna lämna en
detaljerad redogörelse för vilka effektivitets-
fördelar som kommer att nås genom förvär-
vet, hur de kommer att överföras vidare till
kunderna på den finländska marknaden samt
de orsaker av vilka parterna i företagsförvär-
vet inte med andra medel än det föreslagna
företagsförvärvet kan nå effektivitetsfördelar
i samma utsträckning och på ett sätt som
sannolikt inte medför konkurrensproblem.

8.2. En uppskattning av företagsförvärvets
totala verkningar på den relevanta marknaden
samt en motivering varför företagsförvärvet i
fråga bör godkännas.

9. Branschorganisationer

De uppgifter som ska lämnas i denna
punkt gäller endast den del av marknaden
som avses i punkt 7.1.

9.1. Uppgift om de inhemska eller utländ-
ska branschorganisationer i vilka en part i
företagsförvärvet eller ett samfund eller en
stiftelse som tillhör samma företagsgrupp
som parten är medlem.

9.2. Uppgift om de inhemska eller utländ-
ska branschorganisationer vilka som med-
lemmar har

a) kunder eller
b) varuleverantörer till parter i företagsför-

värvet eller ett samfund eller en stiftelse som
hör till samma företagsgrupp som parterna.

För varje branschorganisation som nämns i
punkterna 9.1. och 9.2. anges kontaktperso-
nens namn, adress, telefon- och telefaxnum-
mer samt e-postadress.

10. Accessoriska begränsningar i sam-
band med företagsförvärvet

Med accessoriska begränsningar i samband
med företagsförvärvet avses sådana konkur-
rensbegräsningar som har ett direkt samband
med företagsförvärvet och som är nödvän-
diga för att förvärvet ska kunna fullföljas. Ett
beslut om företagsförvärv som Konkurrens-
verket fattar täcker automatiskt de accesso-
riska begränsningarna i samband med förvär-
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vet. Om den anmälningsskyldiga vill ha Kon-
kurrensverkets bedömning av huruvida be-
gränsningar som avtalats i samband med ett
företagsförvärv är av accessorisk natur, ska
den anmälningsskyldiga här ange de konkur-
rensbegränsningar som denna betraktar som
accessoriska och motiveringar till varför de
ska betraktas som accessoriska begränsningar
för företagsförvärvet.

11. Anmälan om företagsförvärv till an-
dra myndigheter

11.1. De utländska konkurrensmyndigheter
och

11.2. de finländska myndigheter och dom-
stolar till vilka parterna i företagsförvärvet
har gjort eller ska göra en anmälan om före-
tagsförvärv eller hos vilka parterna har an-
sökt eller skall ansöka om tillstånd till före-
tagsförvärv. För var och en av myndigheterna
anges namn, adress, telefon- och telefaxnum-
mer samt e-postadress liksom också den dag
på vilken anmälan gjordes eller ska göras
eller ansökan lämnades in eller ska lämnas in.

12. Andra omständigheter i samband
med företagsförvärvet

Övriga uppgifter som de anmälningsskyl-
diga betraktar som nödvändiga med tanke på
behandlingen av ärendet.

13. Bilagorna till anmälan

Anmälan ska åtföljas av följande bilagor:
— för var och en av parterna i företagsför-

värvet ett utdrag ur handelsregistret,
— de handlingar som rör eller har sam-

band med företagsförvärvet såsom avtal och
offentliga köpeanbud som rör eller har sam-
band med företagsförvärvet,

— de utredningar av eller kring förvärvet
som den anmälningsskyldiga har utfört eller
låtit utföra,

— för var och en av parterna i företagsför-
värvet och vart och ett av samfunden eller var
och en av stiftelserna som tillhör samma fö-
retagsgrupp som parterna, den senaste årsbe-
rättelsen och det senast uppgjorda bokslutet
samt

— de fullmakter som ombud erhållit.
De uppgifter som har lämnats i en anmälan

får kompletteras med andra bilagor och upp-
gifterna får specificeras genom tabeller och
diagram. Samtliga bilagor ska lämnas in i
original eller i form av bestyrkta kopior.
Anmälan ska innehålla en förteckning över
bilagorna.

14. Datum och underskrift

Anmälan ska förses med datum och under-
skrift.

8 1012/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


