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     MIKÄ MAHDOLLISTI 57,7 % JAKO-OSIEN MAKSAMISEN  

      ETUOIKEUDETTOMILLE VELKOJILLE, YHTEENVETO 
 

1. Masa-Yards Oy:n ja korjaustelakkayhtiöiden perustaminen sekä toiminnan jat-

kuminen 8.11.1989 jälkeen; telakkaomaisuuden arvon säilyttäminen ja hoitokus-

tannuksilta säästyminen 

- Telakkaomaisuudesta saatiin 8.11.1989 alkaen vuokratulot ja telakkaomaisuuden hoito 

siirtyi uusien yhtiöiden kustannusvastuulle 

 

2. Työvoiman irtisanominen 24.11.1989 per 8.11.1989 (työehtosopimus), palkkojen 

maksaminen ilman viivästysseuraamuksia  

- M/S Cinderellan luovutuksesta 29.10.1989 saadut 97 mmk 

- Nopeutettu palkkaturvamenettely 

 

3. Pesän liikevaihtoverovelvolliseksi hyväksyminen ja pesän verokohtelun valvonta 

- WM:n liikevaihtoverojen palautukset 58,7 mmk ja harkintaverojen palautus 14,7 mmk 

- Pesän verotuksen minimoinnin varmistaminen  

 

4. Neuvostoliiton tilauskannan valmiiksi tekemistä koskeva sopimus 30.11.1989 

- 212 mmk saatavat kertyivät clearing-ruplilla ja niillä maksettiin Neuvostoliiton tilaus-

kannan valmiiksi rakentaminen ilman vastuuvaatimuksia, nettotulos 83 mmk. 

 

5. Aktiivinen vuokraustoiminta 1989-2012 sekä telakka- ja palvelutoiminta 1989-

1991 

 

6. Nopea realisointi ja suuret korkotuotot (1.028 mmk) 

- Alusluovutukset: Cinderella 29.10.1989, Fantasy 21.11.1989 ja Ecstasy 31.1.1990 

- Fantasyn luovutushintaa koskeva välitystuomio 18.1.1990 

- Telakkairtaimen kaupat 8.2.1990 

- Kiinteistöjen huutokauppa 26.11.1990 ja kauppakirjojen tekeminen 7.1.1991 

 

7. Velkojien vakuuksien ja etuoikeuksien tarkastaminen, vakuuksien riitautukset ja 

kiinnitysvakuuksia koskevan takaisinsaantikanteen ajaminen 

- Hovioikeuden tuomio tuli lainvoimaiseksi 15.11.1994  

 

8. Konkurssivalvontojen perusteellinen tarkastaminen ja riitautusoikeudenkäynnit 

- Alihankkijoiden valmiusasteiden ja tilisuhteiden selvittäminen 26.10.1989 alkaen 

- WM:n hallitus valtuutti toimitsijamiehet riitauttamaan valvontoja sekä edustamaan 

konkurssivelallista riitautusoikeudenkäynneissä ja valituksissa konkurssituomiosta 

 

9. Korvauskanteiden ajaminen WM:n perustajaosakkaita vastaan 

- Pesä sai kesäkuussa Wärtsilältä ja Valmetilta korvauksena rahaa 303,6 mmk, lisäksi 

Wärtsilän 26,4 mmk vastasaatavat kuitattiin (yhteensä 330 mmk) 

 

10. Korkomenojen minimoiminen 

- Etuoikeutetut saatavat maksettiin nopeasti ja osa niistä maksettiin erillishoitovaroja 

käyttäen tehdyillä ehdollisilla maksuilla (säästö 16 % - sijoitusten tuottokorot); 288,5 

mmk kuittaukset toteutettiin aktiivisesti 

 

11. Etuoikeudettomien saatavien korkojen takasijaisuus 14.11.89 alkaen (EOA 18 §) 
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Eräät 57,7 % jako-osien maksamisen mahdollistaneet rahanlähteet (mmk) 

 

Telakkaomaisuuden vuokrat 8.1.89- 30.6.1992       44 

Neuvostoliiton tilauskantasopimus 30.11.1989      83 

CCL, välitystuomio 18.1.1990        52 

M/S Ecstasy, keulalohkojärjestely         8 

WM:n liikevaihtoverojen palautukset 1991      59 

WM:n harkintaverojen palautukset       15 

160 MUSD- osto 1995, kurssivoitot 1998 asti       50 

Wärtsilä ja Valmet, korvaus 19.6.1996    304 

Korkotuotot 29.10.1989-31.12.2012  1.028 

    1.643 MMK 

    ========= 

 

Etuoikeudettomille velkojille maksettiin jako-osina 57,7 % vahvistetuista saatavista seu-

raavasti: 

 

- 55,5 % vuosina 1995-2001    1.969.683.610 mk 

- 2,2 % vuosina 2013-2015      78.483.636 mk 

Yhteensä  2.048.167.246 mk 

   ============= 

 

 


