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SOVINTOSOPIMUS
1

OSAPUOLET
1.

xx kunta, jäljempänä “Kunta”

2.

UPM-Kymmene Oyj, y-tunnus 1041090-0, jäljempänä ”UPM”

3.

Metsäliitto Osuuskunta, y-tunnus 0116300-4, jäljempänä "Metsäliitto"

4.

Stora Enso Oyj, y-tunnus 1039050-8, jäljempänä ”Stora Enso”

Kaikki yhdessä ”osapuolet”
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TAUSTA JA TARKOITUS
Helsingin käräjäoikeudessa on ollut vireillä riita-asia L 11/xx jossa kantajana on Kunta ja vastaajina
UPM, Stora Enso ja Metsäliitto Osuuskunta. Samaan asiaan liittyen Helsingin käräjäoikeus on
antanut prosessiratkaisut 13.1.2017 sekä 20.1.2017.
Osapuolet ovat käyneet neuvotteluja asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi ja päätyneet seuraavaan
sopimukseen, jonka tarkoituksena on yllä mainitun riita-asian sopiminen vireillä olevan
oikeudenkäynnin lopettamiseksi ja siihen liittyvien riskien ja kustannusten hallitsemiseksi.
Tällä sopimuksella ei oteta kantaa esitettyjen vaatimusten tai perusteiden oikeellisuuteen.
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SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Tällä sovintosopimuksella sovitaan, että Kunta peruuttaa valituksensa ja osapuolet sitoutuvat
olemaan esittämättä asiaan liittyviä muitakaan vaatimuksia toisiaan kohtaan. Kunta nimenomaisesti
toteaa, ettei sillä ole mitään vaatimuksia UPM:ää, Metsäliittoa eikä Stora Ensoa kohtaan kyseessä
olevaan asiaan liittyen sen jälkeen, kun UPM, Metsäliitto ja Stora Enso ovat täyttäneet tämän
sopimuksen mukaiset velvollisuutensa.
Kunta, UPM, Metsäliitto ja Stora Enso vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. Mikäli kunta on
maksanut Helsingin käräjäoikeuden tuomion perusteella oikeudenkäyntikuluja, sitoutuvat UPM,
Metsäliitto ja Stora Enso seitsemän päivän kuluessa tämän sopimuksen tultua kaikkien osapuolten
allekirjoittamaksi palauttamaan suoritukset Kunnan ilmoittamalle pankkitilille.
Välittömästi sopimuksen voimaantulon jälkeen Kunta peruuttaa valituksensa toimittamalla
peruuttamista koskevan ilmoituksen Helsingin hovioikeudelle.
UPM, Metsäliitto ja Stora Enso sitoutuvat välittömästi Kunnan peruuttamista koskevan ilmoituksen
jälkeen tarvittaessa toimittamaan Helsingin hovioikeudelle ilmoituksen, jonka mukaisesti niillä ei ole
muita vaatimuksia Kunnan valituksen peruuttamisen johdosta.
Tämä sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
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PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköpostin välityksin.
Aika ja paikka:

KUNTA

_____________________________
Nimi:
Titteli:

Aika ja paikka:

Aika ja paikka:

UPM-KYMMENE OYJ

STORA ENSO OYJ

_____________________________

_____________________________

Nimi:

Nimi

Titteli:

Titteli:

Aika ja paikka:

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

____________________________
Nimi:
Titteli:
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