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Republikens presidents förordning
om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska
Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos
det forna Sovjetunionen
Given i Helsingfors den 15 december 2000

I englighet med republikens presidents beslut, fattat pä föredragning av utrikeshandelsministern, föreskrivs:
1 §
Den i Helsingfors den 28 november 2000
mellan Republiken Finlands regering och
Ryska Federationens regering ingångna överenskommelsen om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det
forna Sovjetunionen, vilken republikens president godkänt den 1 december 2000 och
beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 7 december 2000, träder

för Finlands del internationellt i kraft den 20
december 2000 såsom därom överenskommits.
2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen är i
kraft som förordning.
3 §
Denna förordning träder i kraft den 20
december 2000.

Helsingfors den 15 december 2000
Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi
30—2000
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ÖVERENSKOMMELSE

SOGLA{ENIE

mellan Republiken Finlands regering och Ryska
Federationens regering om delbetalning av de
fordringar som Republiken Finland har hos det
forna Sovjetunionen

me√du Prawitelxstwom Rossijskoj Federacii i Prawitelxstwom Finlqndskoj Respubliki o ^asti^nom uregulirowanii
zadolvennosti byw[ego SSSR pered
Finlqndskoj Respublikoj

Republiken Finlands regering (nedan den finländska parten) och Ryska Federationens regering (nedan den ryska parten), i det följande tillsammans kallade parterna, kommer överens om
att en del av de utestående fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
skall skötas genom leveranser av anläggningar
och tjänster från Ryska Federationen till Republiken Finland i enlighet med denna överenskommelse (nedan överenskommelsen).

Prawitelxstwo Rossijskoj Federacii (dalee imenuemoe «Rossijskoj Storonoj») i
Prawitelxstwo Finlqndskoj Respubliki (dalee imenuemoe «Finlqndskoj Storonoj»),
wmeste dalee imenuemye «Storonami», dogoworilisx uregulirowatx ^astx zadolvennosti byw[ego SSSR pered Finlqndskoj Respublikoj putem postawok towarow i uslug iz
Rossijskoj Federacii w Finlqndsku@ Respubliku na osnowe polovenij nastoq]ego
Sogla[eniq
(dalee
imenuemogo
«Sogla[eniem»).

Artikel 1

Statxq 1

Utestående fordringar och konvertering av
skulder

Kategorii i porqdok konwersii
zadolvennosti

Som delbetalning av Ryska Federationens
skuld till Republiken Finland levererar Ryssland
2001—2003 till Finland vetenskaplig-tekniska
varor och tjänster till ett sammanlagt värde av
ungefär 32 miljoner US-dollar (nedan konverteringssumma).

Poga[enie ^asti dolga byw[ego SSSR w
period s 2001 po 2003 gody budet osu]estwleno postawkami iz Rossijskoj Federacii w
Finlqndsku@
Respubliku
nau^notehni^eskogo oborudowaniq i okazaniem uslug na summu okolo 32 mln. doll. S{A (dalee
- «Summa konwersii»).
Summu konwersii sostawlq@t sledu@]ie
kategorii zadolvennosti byw[ego SSSR pered Finlqndskoj Respublikoj, ranee
restrukturirowannye w ramkah sogla[enij s
Parivskim klubom:
1.1. ^astx zadolvennosti, upomqnutoj w
punkte 1.b. Statxi 1 Sogla[eniq ot 6 noqbrq
1997 goda (IV Konsolidaciq), - w ob]ej summe
14.967.504,65 doll. S{A (~etyrnadcatx millionow dewqtxsot [estxdesqt semx tysq^
pqtxsot ^etyre dollarow S{A 65 centow);
1.2. ^astx zadolvennosti, upomqnutoj w
punktah 1.1. i 1.2. Statxi 1 Sogla[eniq ot 15
sentqbrq 2000 goda (V Konsolidaciq), - w

Konverteringssumman består av följande utestående fordringar som Finland har hos det forna
Sovjetunionen och som tidigare har omvandlats
inom ramen för Parisklubbens överenskommelser:
1.1 en del på totalt 14 967 504,65 US-dollar
(fjorton miljoner niohundrasextiosju tusen femhundrafyra US-dollar och 65 cent) av den skuld
som nämns i artikel 1 punkt 1.b. i överenskommelsen av den 6 november 1997 (4:e konsolideringen),
1.2 en del på totalt 17 032 495,35 US-dollar
(sjutton miljoner trettiotvå tusen fyrahundranittiofem US-dollar och 35 cent) av den skuld som
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nämns i artikel 1 punkterna 1.1 och 1.2 i överenskommelsen av den 15 september 2000 (5:e konsolideringen).
De skuldbelopp som ingår i den ovan nämnda
konverteringssumman presenteras i bilaga 1 till
överenskommelsen.
Den av den finländska parten föreslagna förteckningen över varor och tjänster som skall levereras från Ryssland utgör som bilaga 2 till överenskommelsen. De ryska leverantörerna utför en
del av tjänsterna i Finland.
I enlighet med Parisklubbens stadgar underrättar den finländska parten klubben om konverteringen av en del av Republiken Finlands utestående fordringar hos det forna Sovjetunionen.
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ob]ej summe 17.032.495,35 doll. S{A
(Semnadcatx millionow tridcatx dwe tysq^i
^etyresta dewqnosto pqtx dollarow S{A 35
centow).
Upomqnutye wy[e summy zadolvennosti,
wkl@^ennye w Summu konwersii, priwodqtsq
w Prilovenii No 1 k Sogla[eni@.
Pere^enx postawok towarow i uslug iz Rossijskoj Federacii, predlovennyj Finlqndskoj Storonoj, priwoditsq w Prilovenii No 2 k Sogla[eni@. ~astx uslug budet
okazana rossijskimi postaw]ikami w
Finlqndii.
Finlqndskaq Storona proinformiruet
Parivskij klub w sootwetstwii s ego prawilami ob osu]estwlenii konwersii ^asti zadolvennosti
byw[ego
SSSR
pered
Finlqndskoj Respublikoj.

Artikel 2

Statxq 2

Överenskommelse om förteckningen över varor
och tjänster

Soglasowanie pere^nq
towarow i uslug

Parterna kommer utifrån projektförslagen i
bilaga 2 överens om en förteckning över varor
och tjänster som skall levereras för betalning av
skulden enligt överenskommelsen (nedan komplett förteckning över avtalade projekt) samt om
projektens värde. Över detta uppgörs ett separat
dokument, som undertecknas senast den 1 januari 2001, för Finlands del av undervisningsministeriet och handels- och industriministeriet och för
Rysslands del av finansministeriet och ministeriet för ekonomisk utveckling och handel (nedan
parternas behöriga myndigheter). För att överenskommelsen skall kunna fullgöras effektivt
förhandlar parternas befullmäktigade myndigheter varje år före den 1 december (utom i fråga
om projekten för 2001, som förhandlas fram före
utgången av 2000) om en precisering av den kompletta förteckningen över avtalade projekt när
det gäller projekt som skall genomföras följande
kalenderår (nedan förteckning över projekt som
avtalats för följande år) och gör vid behov ändringar och/eller tillägg i förteckningen genom förhandlingsprotokoll (nedan årliga förhandlingsprotokoll).

Pere^enx towarow i uslug, podleva]ih
postawke w s^et poga[eniq dolga po
Sogla[eni@ (dalee - «Ob]ij pere^enx soglasowannyh proektow»), a takve ih stoimostx
budut dopolnitelxno soglasowany Storonami na osnowe predlovennyh proektow, priwedennyh w Prilovenii No 2, a dostignutaq
dogoworennostx oformlena otdelxnym Protokolom, kotoryj budet podpisan s
Finlqndskoj Storony Ministerstwom obrazowaniq i Ministerstwom torgowli i
promy[lennosti, a s Rossijskoj Storony Ministerstwom finansow i Ministerstwom
\konomi^eskogo razwitiq i torgowli (dalee «Kompetentnye organizacii Storon») ne
pozdnee 1 qnwarq 2001 goda. Pri \tom w celqh
\ffektiwnoj
realizacii
Sogla[eniq
upolnomo^ennye organy Storon na evegodnoj osnowe ne pozdnee 1 dekabrq kavdogo goda
(a w ^asti proektow, predstoq]ih k realizacii w 2001 godu, - do iste^eniq 2000 goda)
budut prowoditx wstre^i po uto^neni@
Ob]ego pere^nq soglasowannyh proektow w
^asti, predstoq]ej k realizacii w budu]em
kalendarnom godu (dalee - «Pere^enx proektow, soglasowannyh na predstoq]ij god») i
pri neobhodimosti wnositx w nego
sootwetstwu@]ie izmeneniq i/ili dopolneniq putem podpisaniq Protokolow peregoworow (dalee - «Evegodnye protokoly peregoworow»).
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För uppgörande av en komplett förteckning
över avtalade projekt och för betalning av skulden enligt överenskommelsen ingår de organisationer som saken gäller (nedan de befullmäktigade avtalsparterna) leveransavtal, där i fråga
om leveranserna anges artiklar, mängder, tider
och tidtabeller samt kvalitet och priser baserade
på världsmarknadens prisnivå.
De leveranser som sker med stöd av överenskommelser som de befullmäktigade avtalsparterna har undertecknat redovisas i inkassoform.
För att leveransavtalen skall börja fullgöras
krävs för Rysslands del ett godkännande av finansministeriet.

W celqh realizacii Ob]ego pere^nq soglasowannyh proektow i poga[eniq dolga po
Sogla[eni@ sootwetstwu@]ie organizacii
(dalee - «Upolnomo^ennye kontraktanty»)
zakl@^at kontrakty na postawku, w kotoryh
budut zafiksirowany nomenklatura, ob_emy,
sroki i grafiki postawok, ka^estwo i ceny,
sformirowannye na osnowe urownq cen mirowogo rynka.
Ras^ety za postawki, osu]estwlqemye po
kontraktam, podpisannym Upolnomo^ennymi kontraktantami, budut osu]estwlqtxsq w forme inkasso.
S Rossijskoj Storony osnowaniem dlq
na^ala realizacii kontraktow na postawku
qwlqetsq ih odobrenie Ministerstwom finansow Rossijskoj Federacii.

Artikel 3

Statxq 3

Specialkonto

Specialxnyj s^et

För bokföringen av konverteringssumman
och för betalningen av den med ryska leveranser
av varor och tjänster samt för verkställandet av
överenskommelsen ger parterna Finnvera Abp,
som den finländska parten har befullmäktigat, i
uppdrag att i Vneshekonombanks, som den ryska parten har befullmäktigat, namn (nedan tillsammans kallade parternas befullmäktigade finansiella institut) öppna ett räntelöst specialkonto i dollar (nedan specialkonto).
Konverteringssumman skall noteras på specialkontot som årliga andelar (nedan den andel av
konverteringssumman som skall kvittas följande
år). Beloppet av den andel av konverteringssumman som årligen skall noteras på specialkontot
motsvarar totalsumman i den förteckning över
projekt som genom det årliga förhandlingsprotokollet avtalats för följande år.

W celqh u^eta Summy konwersii i ee
poga[eniq stoimostx@ postawok rossijskih
towarow i uslug i wo ispolnenie Sogla[eniq
Storony poru^at upolnomo^ennomu s
Finlqndskoj Storony A/O «Finnwera» otkrytx na imq upolnomo^ennogo s Rossijskoj
Storony Wne[\konombanka (wmeste dalee «Upolnomo^ennye finansowye u^revdeniq
Storon») specialxnyj besprocentnyj s^et w
dollarah S{A (dalee - «Specialxnyj s^et»).
Summa konwersii podlevit za^isleni@ na
Specialxnyj s^et evegodnymi ^astqmi (dalee - «~astx Summy konwersii, podleva]aq
poga[eni@ w predstoq]em godu»). Razmer kavdoj evegodnoj ~asti Summy konwersii,
za^islqemoj na Specialxnyj s^et, budet
sootwetstwowatx ob]ej summe Pere^nq proektow, soglasowannyh na predstoq]ij god,
oformlennogo Evegodnym protokolom peregoworow.
Perenos
~asti
Summy
konwersii,
podleva]ej poga[eni@ w predstoq]em godu,
na Specialxnyj s^et budet osu]estwlqtxsq
Upolnomo^ennymi finansowymi u^revdeniqmi Storon datoj podpisaniq sootwetstwu@]ego Evegodnogo protokola peregoworow.
Odnowremenno s za^isleniem na Specialxnyj s^et ~asti Summy konwersii, podleva]ej poga[eni@ w predstoq]em godu, Upolnomo^ennye finansowye u^revdeniq Storon
budut snimatx toj ve datoj wal@tirowaniq
po swoemu u^etu sootwetstwu@]ie summy zadolvennosti po sogla[eniqm s Parivskim

Den andel av konverteringssumman som skall
kvittas följande år överförs till specialkontot av
parternas befullmäktigade finansiella institut
den dag motsvarande årliga förhandlingsprotokoll undertecknas.
Samtidigt som den andel av konverteringssumman som skall kvittas följande år noteras på
specialkontot, avskriver parternas befullmäktigade finansiella institut samma valuteringsdag i
sin bokföring enligt Parisklubbens överenskommelser motsvarande skuldbelopp vilka har angetts i artikel 1 i överenskommelsen och i dess
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bilaga 1 (i enlighet med förfallodagarna för kommande betalningar).

klubom, upomqnutye w Stat_e 1 Sogla[eniq i
Prilovenii No 1 k nemu (w prioritete
ishodq iz o^erednosti nastupleniq dat
predstoq]ih platevej).

Artikel 4

Statxq 4

Notering av leveranser och kvittningar

U^et postawok i poga[eniq

Skulden enligt specialkontot betalas av utifrån
de räkningar som de ryska befullmäktigade avtalsparterna via parternas befullmäktigade finansiella institut föreslår att skall tas ut och som
de finländska befullmäktigade avtalsparterna
godkänner samt utifrån andra dokument som
krävs i leveransavtalen.

Poga[enie zadolvennosti po Specialxnomu s^etu budet osu]estwlqtxsq na osnowanii
wystawlqemyh rossijskimi Upolnomo^ennymi kontraktantami ^erez Upolnomo^ennye finansowye u^revdeniq Storon na inkasso s^etow-faktur i dokumentow, predusmotrennyh sootwetstwu@]imi kontraktami
i akceptowannyh finlqndskimi Upolnomo^ennymi kontraktantami.
O hode pereoformleniq zadolvennosti,
ukazannoj w Prilovenii No 1 k Sogla[eni@,
i ee poga[enii Upolnomo^ennye finansowye
u^revdeniq Storon budut regulqrno informirowatx Kompetentnye organizacii Storon.
W slu^ae, esli k koncu 2003 goda na Specialxnom s^ete ostanetsq nepoga[ennyj ostatok zadolvennosti, Storony prowedut peregowory s tem, ^toby re[itx wopros o prolongacii sroka towarnyh postawok po
Sogla[eni@ i wozmovnom uto^nenii/izmenenii nomenklatury towarow ili o wozwrate
nepoga[ennogo ostatka zadolvennosti po
Specialxnomu s^etu na u^et po sogla[eniqm
s Parivskim klubom ot 6 noqbra 1997 goda (IV
Konsolidaciq) i ot 15 sentqbrq 2000 goda (V
Konsolidaciq) dlq uregulirowaniq w sootwetstwii s ih uslowiqmi.

Parternas befullmäktigade finansiella institut
underrättar regelbundet parternas behöriga
myndigheter om hur omvandlingen av den skuld
som anges i bilaga 1 till överenskommelsen fortskrider och om kvittningen av skulden.
Om det vid utgången av 2003 på specialkontot
finns skuld som ännu inte har kvittats, förhandlar parterna för att lösa frågan om en förlängning
av varornas avtalsenliga leveranstider och om en
eventuell precisering/ändring av artiklarna eller
om en återgång till att sköta den icke kvittade
skulden på specialkontot enligt villkoren i Parisklubbens överenskommelse av den 6 november 1995 (IV konsolideringen) och den 15 september 2000 (V konsolideringen).

Artikel 5

Statxq 5

Avtal mellan parternas befullmäktigade
finansiella institut

Sogla[enie mevdu Upolnomo^ennymi
finansowymi u^revdeniqmi Storon

Inom två månader från överenskommelsens
ikraftträdande förhandlar parternas befullmäktigade finansiella institut för att nå en överenskommelse om de tekniska arrangemangen för
bokföring och redovisning enligt överenskommelsen och gör upp ett motsvarande avtal i ärendet samt undertecknar det. Avtalet mellan parternas befullmäktigade finansiella institut skall
basera sig på principerna i motsvarande avtal
som den 21 mars 1997 ingicks mellan Finlands
bank och Vneshekonombank.

W te^enie dwuh mesqcew s daty wstupleniq
w silu Sogla[eniq Upolnomo^ennye finansowye u^revdeniq Storon prowedut peregowory po soglasowani@ tehni^eskogo porqdka
u^eta i wedeniq ras^etow po Sogla[eni@ i
oformqt dostignutu@ dogoworennostx putem
podpisaniq sootwetstwu@]ego sogla[eniq.
Pri \tom sogla[enie mevdu Upolnomo^ennymi finansowymi u^revdeniqmi Storon
dolvno osnowywatxsq na principah analogi^nogo sogla[eniq, zakl@^ennogo 21 marta 1997 goda mevdu Bankom Finlqndii i
Wne[\konombankom.
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Artikel 6

Statxq 6

Tillämpning

Primenenie

Sedan överenskommelsen har undertecknats
påverkar det som i Parisklubben avtalas om regleringen av det forna Sovjetunionens skulder inte
denna överenskommelse eller arrangemang som
företas med stöd av den.

Posle podpisaniq Sogla[eniq nowye dogoworennosti o restrukturizacii zadolvennosti byw[ego SSSR w ramkah Parivskogo
kluba ne budut imetx wliqniq na poloveniq
Sogla[eniq i dostignutye na ego osnowe dogoworennosti.

Artikel 7

Statxq 7

Allmänna bestämmelser

Ob]ie poloveniq

Parterna och deras behöriga myndigheter gör
sitt bästa för att inom ramen för sina länders
gällande lagstiftning arbeta för ett lyckat fullgörande av överenskommelsen samt av de leveransavtal och det avtal mellan parternas befullmäktigade finansiella institut som ingås med stöd av
den.

Storony i Kompetentnye organizacii
Storon w sootwetstwii s dejstwu@]im w kavdoj iz dwuh stran zakonodatelxstwom budut
stremitxsq wsemi dostupnymi sposobami sodejstwowatx uspe[nomu wypolneni@ Sogla[eniq i zakl@^aemyh na ego osnowe kontraktow i sogla[eniq mevdu Upolnomo^ennymi
finansowymi u^revdeniqmi Storon.

Artikel 8

Statxq 8

Ikraftträdande

Wstuplenie w silu

Denna överenskommelse träder i kraft den
dag den ryska parten på diplomatisk väg mottar
den finländska partens skriftliga underrättelse
om att Republiken Finlands behöriga myndigheter har antagit överenskommelsen enligt gällande
judiciella förfaranden, och den fortsätter att gälla
till dess att de båda parternas skyldigheter enligt
överenskommelsen har uppfyllts i sin helhet.

Sogla[enie wstupaet w silu s daty polu^eniq Rossijskoj Storonoj po diplomati^eskim kanalam pisxmennogo uwedomleniq
Finlqndskoj Storony o ego odobrenii
sootwetstwu@]imi organami Finlqndskoj
Respubliki soglasno dejstwu@]im @ridi^eskim proceduram i budet dejstwowatx do
polnogo wypolneniq obqzatelxstw, wyteka@]ih iz nego dlq kavdoj iz Storon.
Priloveniq No 1 i No 2 k Sogla[eni@
qwlq@tsq ego neotxemlemoj ^astx@.

Bilagorna 1 och 2 utgör en oskiljaktig del av
överenskommelsen.
Upprättad i Helsingfors den 28 november
2000 i två original på finska och ryska, vilka båda
texter är lika giltiga.

Sower[eno w Helxsinki «28» noqbrq 2000
goda w dwuh podlinnyh \kzemplqrah, kavdyj
na russkom i finskom qzykah, pri^em oba
teksta ime@t odinakowu@ silu.

För Republiken Finlands regering

Za Prawitelxstwo
Rossijskoj Federacii

Kimmo Sasi

Sergej Kolotuhin

För Ryska Federationens regering

Za Prawitelxstwo
Finlqndskoj Respubliki

Sergej Kolotuhin

Kimmo Sasi
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Bilaga 1

I. Konsoliderade summor enligt överenskommelsen av den 6 november 1997
(IV konsolideringen — bilaga 2)

I. Summy pereoformlennoj zadolvennosti
w sootwetstwii s Sogla[eniem ot 6 noqbrq
1997 goda (IV Konsolidaciq —
Prilovenie 2)

1. Den bilaterala överenskommelsen den 4 juni
1994

1. Dwustoronnee Sogla[enie ot 4 i@nq
1994 goda

Återstående kapital, USD 48 994 554,81
Totalt 48 994 554,81
Konverteringssumma, USD 10 101 449,46

Summa zadolvennosti w doll. S{A
48 994 554,81
Itogo 48 994 554,81
Summa w doll. S{A, podleva]aq uregulirowani@ towarnymi postawkami 10 101 449,46

2. Den bilaterala överenskommelsen den 30
maj 1995

2. Dwustoronnee Sogla[enie ot 30 maq 1995
goda

Återstående kapital, USD 21 447 832,98
Totalt 21 447 832,98
Konverteringssumma, USD 4 422 005,71
3. Den bilaterala överenskommelsen den 27
april 1996
Återstående kapital, USD 2 153 750,98
Totalt 2 153 750,98
Konverteringssumma, USD 444 049,48

Summa zadolvennosti w doll. S{A
21 447 832,98
Itogo 21 447 832,98
Summa w doll. S{A, podleva]aq uregulirowani@ towarnymi postawkami 4 422 005,71
3. Dwustoronnee Sogla[enie ot 27 aprelq
1996 goda
Summa zadolvennosti w doll. S{A
2 153 750,98
Itogo 2 153 750,98
Summa w doll. S{A, podleva]aq uregulirowani@ towarnymi postawkami 444 049,48

Total konverteringssumma enligt IV konsolideringen: USD 14 967 504,65

Ob]aq summa, podleva]aq uregulirowani@ towarnymi postawkami po IV Konsolidacii: 14 967 504,65

II. Konsoliderade summor enligt överenskommelsen av den 15 september 2000
(V konsolideringen — bilaga 1)

II. Summy pereoformlennoj zadolvennosti
w sootwetstwii s Sogla[eniem ot 15 sentqbrq 2000 goda (V Konsolidaciq —
Prilovenie 1)

1. Konsoliderade handelskrediter
Belopp som skall konverteras inom ramen för
V konsolideringen, USD 3 955 589,28

1. Originalxnye summy zadolvennosti
Summa w doll. S{A, podleva]aq uregulirowani@ w ramkah V Konsolidacii
3 955 589,28
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+ dröjsmålsränta vid förfallodagen den 30 juni
1999, USD 31 347,66
Totalt 3 986 936,94
Konverteringssumma, USD 3 986 936,94
III. Konsoliderade summor enligt överenskommelsen av den 15 september 2000
(V konsolideringen — bilaga 2)
1 Konsoliderade räntor

+
prosro^ennye
procenty,
pri^ita@]iesq po sostoqni@ na 30 i@nq 1999 goda
31 347,66
Itogo 3 986 936,94
Summa w doll. S{A, podleva]aq uregulirowani@ towarnymi postawkami 3 986 936,94
III. Summy pereoformlennoj zadolvennosti w sootwetstwii s Sogla[eniem ot 15
sentqbrq 2000 goda (V Konsolidaciq —
Prilovenie 2)
1. Konsolidirowannye summy procentow

Belopp som skall konverteras inom ramen för
V konsolideringen, USD 12 981 372,44
+ dröjsmålsränta vid förfallodagen den 30 juni
1999, USD 64 185,97
Totalt 13 045 558,41
Konverteringssumma, USD 13 045 558,41

Summa w doll. S{A, podleva]aq uregulirowani@ w ramkah V Konsolidacii
12 981 372,44
+
prosro^ennye
procenty,
pri^ita@]iesq po sostoqni@ na 30 i@nq 1999 goda
64 185,97
Itogo 13 045 558,41
Summa w doll. S{A, podleva]aq uregulirowani@ towarnymi postawkami 13 045 558,41

Total konverteringssumma enligt V konsolideringen: USD 17 032 495,35

Ob]aq summa, podleva]aq uregulirowani@ towarnymi postawkami po V Konsolidacii: 17 032 495,35

TOTAL KONVERTERINGSSUMMA:
USD 32 000 000,00

Ob]aq summa, podleva]aq uregulirowani@ towarnymi postawkami: 32 000 000,00

Uppgifterna om Finlands förhållanden till andra stater och uppgifterna om privat affärsverksamhet i bilaga 2 till överenskommelsen är belagda med sekretess med stöd av 24 § 2 och 20 punkten lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
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