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Salassapitomääräys
Valvojan pyynnöstä käräjäoikeus määrää salassa pidettäväksi
5.11.2046 saakka seuraavat 5.11.2021 päivätyn hakemuksen
liitteet kokonaisuudessaan:
- Liite 1 vahvistetun saneerausohjelman muutetun Liitteen 13
(SALASSA PIDETTÄVÄ) Velkojien äänijako ja maksuohjelma;
- Liite 2 Luettelo vakuudettomia ostovelkoja koskevista
muutoksista muutetussa saneerausohjelman liitteessä 13
(SALASSA PIDETTÄVÄ).
Perustelut

Valvoja on viitannut asiassa aiemmin annettuihin
salassapitomääräyksiin ja ilmoittanut, että nyt salassa
pidettäväksi pyydetty saneerausohjelman muutettu liite 13,
Velkojien äänijako ja maksuohjelma, sisältää edelleen
yksityiskohtaista ja julkaisematonta tietoa Stockmann Oyj
Abp:n velkojista, näiden saatavien määrästä Stockmann Oyj
Abp:ltä ja saatavia koskevasta maksuohjelmasta eli kyse on
velkojien liikesalaisuuksista, jotka tulee pitää salassa. Edelleen
Velkojien äänijako ja maksuohjelma -liite sisältää tietoja
Stockmann Oyj Abp:n tavarantoimittajista ja muista
liikekumppaneista sekä heidän saatavistaan Stockmann Oyj
Abp:ltä. Yhtiön käyttämiä tavarantoimittajia ja muita
liikekumppaneita koskeva tieto kuuluu sen liikesalaisuuden
piiriin. Lisäksi yksittäisiä velkojia, tavarantoimittajia ja
liikekumppaneita koskevan saatavan määrän tuleminen
julkiseksi saattaisi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa näille velkojille
sekä vaarantaa Stockmann Oyj Abp:n liikesuhteet näihin
velkojiin. Tällainen liikesuhteiden vaarantaminen saattaisi
vahingoittaa sen liiketoiminnan jatkamisen toteuttamista ja näin
ollen saneerausohjelman toteuttamista. Velkojien äänijako ja
maksuohjelma -liite sisältää myös tietoja yksittäisten velkojien
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sijoituksista Stockmann Oyj Abp:iin, jotka ovat yksittäisten
velkojien salassa pidettäviä liikesalaisuuksia.
Muutoshakemuksen liitteessä 2 on lueteltu
saneerausohjelman muutetusta liitteestä 13 ilmenevien
velkojien nimiä ja saatavia. Liitteenä 2 olevan luettelon
salassapitotarve on sama kuin liitteen 1 tietojen osalta.
Käräjäoikeudella ei ole perusteita arvioida yhtiön
liikesalaisuuksien sisältöä toisin kuin valvoja on tehnyt.
Salassapitomääräyksen antamisen edellytykset täyttyvät, eikä
käräjäoikeuden tiedossa ole estettä määräyksen antamiselle.
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta 10 § ja 11 § ja laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin
20-kohta
Salassapitomääräystä on muutoksenhakusta huolimatta
noudatettava.
SANEERAUSOHJELMAN MUUTTAMINEN
HAKEMUS

Valvoja, asianajaja Jyrki Tähtinen on hakemuksessaan
5.11.2021 pyytänyt, että käräjäoikeuden 9.2.2021 antamalla
päätöksellä 21/7375 Stockmann Oyj Abp:lle vahvistamaa ja
17.5.2021 muutettua saneerausohjelmaa muutetaan siten, että
31.10.2021 mennessä tapahtuneiden muutosten perusteella
saneerausohjelman liitteeksi vahvistetaan uusi liite 13 (ei
julkinen), joka korvaa aiemmin vahvistetun saneerausohjelman
liitteen 13.
Valvojan mukaan yhtiölle 9.2.2021 vahvistettuun ja 17.5.2021
muutettuun saneerausohjelmaan on tullut oikaisutarpeita vielä
7.5.2021 jälkeen. Nyt ilmenneet muutostarpeet liittyvät
pääasiallisesti yhtiön saneerausohjelman kohdissa 14.4.4 ja
14.5.4. tarkoitetuille suorituksille vaihtoehtoisen vakuudelleen
joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskuun ja siihen liittyviin
velkojien joukkovelkakirjalainamerkintöihin sekä
saneerausohjelman kohdan 15.1. mukaisten osakeantia ja
osakeantivaltuutusta koskevien vaatimusten täytäntöönpanoon
sekä velkojien osakemerkintöihin tai osakemerkinnälle
vaihtoehtoiseen julkisoikeudellisen saneerausvelan tai
vakuudettoman saneerausvelan 20 prosentin leikkaukseen.
Ohjelman vahvistamisen jälkeen on ilmennyt joitakin
saneerausvelkoja, joita velallinen tai velkoja ei ollut
menettelyssä ilmoittanut ja jotka eivät muutenkaan olleet tulleet
selvittäjän tietoon ennen ohjelman vahvistamista. Kyseessä on
kuitenkin ollut kokonaisuus huomioon ottaen
saneerausveloista, joilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta
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lopputulokseen. Valvojan ilmoituksen mukaan näitä velkoja on
nyt täsmennetyssä ohjelmassa käsitelty velkajärjestelyiden
osalta samalla tavalla kuin muitakin samaan velkojaryhmään
kuuluvia velkojia. Myös joihinkin pienvelkoihin on tullut
muutoksia ja nämä ohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenneet
pienvelat on maksettu pois kuten muutkin pienvelat. Joitakin
saatavia on siirretty ohjelman vahvistamisen jälkeen uudelle
velkojalle ja joidenkin velkojien toiminimi on muutettu tai siinä
on ollut kirjoitusvirhe, joka on korjattu.
Joidenkin velkojen määrät ovat täsmentyneet ohjelman
vahvistamisen jälkeen ja eräät vuokranantajavelkojat eivät ole
määräajassa saattaneet vahingonkorvaussaataviensa määrää
koskeva asia tutkittavaksi eri oikeudenkäynnissä tai muussa
sellaista asiaa varten tarkoitetussa menettelyssä. Tampereen
Seudun Osuuspankki on esittänyt Pirkanmaan
käräjäoikeudessa vahingonkorvausvaatimuksen, joka on
suurempi kuin sen aikanaan menettelyn aikana. Siksi
saneerausohjelmaa on täsmennetty myös näistä syistä.
Muutoshakemuksen myötä yhtiön saneerausvelan määrä
alenee ja saneerausvelan kokonaismääräksi tulee
551.420.782,14 euroa.
Valvojan mukaan muutokset eivät loukkaa kenenkään velkojan
oikeuksia verrattuna aiemmin vahvistettuun ja täsmennettyyn
saneerausohjelmaan, joten velkojien kuuleminen ei ole
tarpeen.
KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU
Päätöslauselma

Käräjäoikeuden 9.2.2021 antamalla päätöksellä 21/7375
Stockmann Oyj Abp:lle vahvistamaa ja 17.5.2021 annetulla
päätöksellä 21/24347 muuttamaa saneerausohjelmaa
muutetaan siten, että saneerausohjelman liitteeksi
vahvistetaan päätöksen oheen liitetty uusi liite 13 (ei julkinen),
joka korvaa aiemmin vahvistetun saneerausohjelman liitteen
13.

Perustelut

Kuten valvoja on hakemuksessaan kertonut, vahvistettuun
saneerausohjelmaan on tullut lukuisia yksittäisiä täsmennysja oikaisutarpeita sen jälkeen, kun käräjäoikeus oli vahvistanut
ohjelmaehdotuksen yhtiön saneerausohjelmaksi ja muuttanut
sitä myöhemmin ilmenneiden seikkojen vuoksi. Pääasiassa
saneerausohjelman muutostarpeet ovat liittyneet
saneerausohjelman mukaisen osakeannin toteuttamiseen.
Myös eräät enimmäismääräiset tai ehdolliset velat ovat
täsmentyneet ja joitakin ohjelmasta poisjääneitä velkoja on
lisätty siihen. Joitakin velkojien vaihdoksia ja toiminimien
muutoksia oli myös tullut.
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Käräjäoikeus hyväksyy valvojan hakemuksen katsoen, että
kyseessä on sen laatuiset muutokset, joiden vuoksi on
olemassa yrityksen saneerauksesta annetun lain 63 §:ssä
tarkoitetut perusteet saneerausohjelman muuttamiseksi.
Käräjäoikeus katsoo valvojan kertomien seikkojen perusteella,
että asiaan osallisten kuuleminen muutoksesta ei ole tarpeen.
Muutoksilla ei käräjäoikeuden käsityksen mukaan myöskään
ole vaikutusta toisten velkojien asemaan, joten heidänkään
kuuleminen ei ole tarpeen.
Käräjäoikeus määrää, että saneerausohjelmaa on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei
muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää.
Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta muutosta Helsingin
hovioikeudelta valittamalla tai korkeimmalta oikeudelta
ennakkopäätösvalituksella, jos korkein oikeus antaa asiassa
valitusluvan.
Tyytymättömyyttä on ilmoitettava viimeistään 17.11.2021.

käräjätuomari
Liite

Liite 13 (ei julkinen)

