
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW TRZECICH

Publikacja zgodna z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

(2009/C 4/04)

GLITNIR BANKI HF

Zgodnie z nakazem wydanym przez Sąd Rejonowy w Rejkiawiku, w dniu 24 listopada 2008 r. zatwier-
dzono — zgodnie z art. 100a ustawy nr 161/2002 o przedsiębiorstwach finansowych — moratorium na
spłaty w odniesieniu do Glitnir Banki hf (zwanego dalej bankiem Glitnir). Decyzję umotywowano tym, że
bank wyjaśnił sądowi, jakie są przyczyny jego problemów finansowych, jakie są ich konsekwencje oraz jak
zamierza on dokonać restrukturyzacji swoich finansów; przekonał również sąd, że spełnia warunki uzys-
kania moratorium. W związku z powyższym pomocy bankowi Glitnir udzieli mianowany do tego celu
pełnomocnik Sądu Najwyższego Steinunn Grudbjarsdóttir. Wskutek nakazu nie można wszcząć postępo-
wania sądowego w stosunku do banku Glitnir w trakcie obowiązywania moratorium na spłatę zadłużenia,
chyba że wyraźnie zezwala na to prawo lub podjęte działania stanowią postępowanie karne dotyczące wnio-
sków o nałożenie sankcji.

Moratorium obowiązuje do dnia 13 lutego 2009 r. do godz. 13.30, kiedy to sprawa ponownie trafi na
wokandę Sądu Rejonowego w Rejkiawiku przy placu Laekjatorg w Rejkiawiku (Islandia). Wierzyciele banku
Glitnir mają prawo do reprezentacji na powyższej rozprawie.

Publikacja na mocy art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reor-
ganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

(2009/C 4/05)

LANDSBANKI ISLANDS HF

Zgodnie z nakazem wydanym przez Sąd Rejonowy w Rejkiawiku, w dniu 5 grudnia 2008 r. zatwierdzono
— zgodnie z art. 100a ustawy nr 161/2002 o przedsiębiorstwach finansowych — moratorium na spłatę
zadłużenia w odniesieniu do Landsbanki Islands hf. („Landsbanki”). Decyzję umotywowano tym, że bank
wyjaśnił sądowi, jakie są przyczyny jego problemów finansowych, jakie są ich konsekwencje oraz jak
zamierza on dokonać reorganizacji swoich finansów; przekonał również sąd, że spełnia warunki uzyskania
moratorium. W związku z powyższym pomocy bankowi Landsbanki udzieli mianowany do tego celu pełno-
mocnik Sądu Najwyższego Kristinn Bjarnason. Wskutek tego zarządzenia nie można wszcząć postępowania
sądowego w stosunku do banku Landsbanki w trakcie obowiązywania moratorium na spłatę zadłużenia,
chyba że wyraźnie zezwala na to prawo lub podjęte działania stanowią postępowanie karne w trakcie
którego wystąpiono z wnioskiem o nałożenie kar pieniężnych.

Moratorium obowiązuje do dnia 26 lutego 2009 r. do godz. 14.00, kiedy to sprawa ponownie trafi na
wokandę Sądu Rejonowego w Rejkiawiku przy placu Laekjatorg w Rejkiawiku (Islandia). Wierzyciele banku
Landsbanki mają prawo do przedstawienia uwag na powyższej rozprawie.
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