
Wypis ze środka odnoszącego się do likwidacji, ustanowionego zgodnie z art. 9 dyrektywy
2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji

kredytowych

(2008/C 106/10)

Wyrokiem z dnia 26 października 2007 r. Sądu Okręgowego Luksemburga orzekającego w sprawach hand-
lowych, wyrok w sprawie postawienia w stan likwidacji Bank of Credit and Commerce International SA
(zwanego dalej „BCCI SA”), prowadzącego działalność i mającego siedzibę pod adresem 2a, Kalchesbruck,
L-1852 Luxembourg, został uzupełniony poprzez włączenie następujących ustępów:

„Nie przyznaje się odsetek za zwłokę tym wierzycielom, którzy otrzymali płatności w ramach jednego lub kilku
podziałów dywidendy w terminie późniejszym niż pozostali wierzyciele.

Podczas postępowania likwidacyjnego dywidendy tymczasowe, które nie zostały wypłacone, muszą być zatrzymane
przez likwidatorów, jako że odsetki od tych kwot należy podzielić między ogół wierzycieli.

Nie przyznaje się odsetek za zwłokę tym wierzycielom, których roszczenia zostały ostatecznie uznane i którzy otrzy-
mali płatności w terminie późniejszym niż pozostali wierzyciele:

— ponieważ z powodu zaniedbania lub wydarzenia niezależnego od ich woli nie dostarczyli likwidatorom
elementów koniecznych do faktycznej wypłaty i, w konsekwencji, uniemożliwili tym ostatnim dokonanie
podziału dywidendy lub dywidend tymczasowych, które im przyznano,

— z powodu przeszkód prawnych wynikających z ustawodawstwa zagranicznego w sprawie wypłat w dolarach
amerykańskich lub wynikających z trudności z ustaleniem tożsamości wierzyciela lub wierzycieli,

— jeżeli podział dywidendy lub dywidend tymczasowych został wstrzymany przez likwidatorów BCCI SA z powodu
istnienia długów tych wierzycieli względem innych podmiotów grupy BCCI.

W odniesieniu do aktywów posiadanych na zasadach powierniczych:

Obligacje, dochody bezpośrednie, aktywa płynne uzyskane z tytułu depozytów zabezpieczających, w odniesieniu do
których nie były lub nie są już wysuwane roszczenia, są, od chwili wydania niniejszego wyroku, przechowywane, po
odliczeniu kosztów, przez likwidatorów w Caisse des consignations, która udostępnia je ich właścicielom, którzy są o
tym informowani przez likwidatorów listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysyłanym na ich ostatni znany
adres zamieszkania.

Odsetki z tych dochodów bezpośrednich i aktywów płynnych powinny zatem zasadniczo być zwrócone deponentom
przelewem do Caisse de consignations.

Jednakże BCCI jest uprawniona do otrzymania zwrotu kosztów wynikających z przechowywania tych aktywów,
zarówno przed jak i po wszczęciu postępowania likwidacyjnego, w drodze rekompensaty w postaci odsetek narosłych
z tych samych aktywów.”
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