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OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU MORATORIUM 

Orzeczeniem sądu okręgowego w Reykjavíku wydanym w dniu 3 marca 2009 r. zatwierdzono przedłużenie 
moratorium, które przyznano Landsbanki Íslands hf., Reg. nr 540291-2259, Austurstræti 16, 101 Reyk
javík. Pierwotnie moratorium to przyznano w dniu 5 grudnia 2008 r. na okres do czwartku, 26 listopada 
2009 r. Zgodnie z klauzulą tymczasową II ustawy nr 44/2009, zmieniającej ustawę nr 161/2002, sąd 
okręgowy w Reykjavíku wyznaczył zarząd likwidacyjny dla wspomnianego banku, który będzie rozpatrywać 
m.in. roszczenia wobec banku w czasie obowiązywania moratorium oraz po rozpoczęciu postępowania 
likwidacyjnego wraz z zakończeniem moratorium. 

Datą referencyjną jest 15 listopada 2008 r. Data rozpoczęcia rozpatrywania roszczeń opiera się na wejściu 
w życie ustawy nr 44/2009 i przypada na dzień 22 kwietnia 2009 r., cf. dalej pierwszy akapit i drugie 
zdanie trzeciego akapitu art. 102 ustawy nr 161/2002, cf. art. 6 ustawy nr 44/2009. 

Wszystkie strony dochodzące roszczeń wszelkiego rodzaju lub innych praw od Landsbanki Íslands hf. lub 
aktywów kontrolowanych przez ten bank, włącznie z roszczeniami preferencyjnymi i roszczeniami zabez
pieczonymi in re, niniejszym zaprasza się do składania swoich roszczeń przed zarządem likwidacyjnym 
w ciągu sześciu miesięcy od pierwszej publikacji niniejszego ogłoszenia w dniu 30 kwietnia 2009 r. Ostatni 
dzień składania roszczeń przypada zatem na 30 października 2009 r. Wnioski roszczeniowe należy prze
syłać pocztą do zarządu likwidacyjnego banku pod adres: Austurstræti 16, 101 Reykjavík, Iceland; ich treść 
musi być zgodna z instrukcjami zawartymi w drugim i trzecim akapicie art. 117 ustawy nr 21/1991 
o postępowaniu upadłościowym. W odniesieniu do wcześniej wymienionych przepisów pierwszego akapitu 
i drugiego zdania trzeciego akapitu art. 102 ustawy nr 161/2002, cf. art. 6 ustawy nr 44/2009, uprasza się 
wierzycieli, aby w swoich wnioskach roszczeniowych uwzględnili sytuację na dzień 22 kwietnia 2009 r. 

Roszczenia w walucie obcej muszą zostać przedstawione w tejże walucie. Wierzyciele z państwa członkow
skiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą 
składać wnioski w języku tego państwa. Do takich wniosków musi być dołączone tłumaczenie na język 
islandzki; Roszczenia mogą być przedstawione w języku angielskim bez dołączonego tłumaczenia. Pozostali 
wierzyciele mogą składać swoje wnioski w języku islandzkim lub angielskim. 

Dla roszczenia, które nie zostanie wniesione w wyżej wymienionym terminie, skutek prawny będzie taki 
sam, jak w przypadku nieprawidłowo złożonych wniosków roszczeniowych, jak przewidziano w art. 118 
ustawy nr 21/1991 o postępowaniu upadłościowym, tj. roszczenie to zostanie uznane za anulowane 
względem Landsbanki Íslands hf., chyba że zastosowanie znajdą wyjątki zawarte w punktach 1–6. 

Szczególnie należy podkreślić, że poprzez przedłożenie wniosku uznaje się, że wierzyciel zgodził się na 
uchylenie poufności (tajemnicy bankowej) w odniesieniu do tego roszczenia. 

Spotkanie wierzycieli odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada 2009 r. o godz. 9:00 w Hilton Hotel 
Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Do wzięcia udziału w spotkaniu uprawnione są strony, które złożyły 
roszczenia wobec banku. Na spotkaniu omówiona zostanie lista wniesionych roszczeń oraz decyzja zarządu 
likwidacyjnego, w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe. Lista wniesionych roszczeń będzie dostępna 
dla tych, którzy złożyli wnioski roszczeniowe wobec banku przynajmniej na tydzień przed wyżej wymie
nionym spotkaniem. 

Przedmiotem wspomnianego spotkania będzie także dyskusja na temat moratorium dla Landsbanki Íslands 
hf. przewidzianego w rozdziale III ustawy nr 21/1991 o postępowaniu upadłościowym. Zgodnie ze wspom
nianym powyżej orzeczeniem sądu okręgowego w Reykjavíku sąd jeszcze raz rozpatrzy moratorium dla 
banku w dniu 26 listopada 2009 r. o godz. 13:30 w sali rozpraw nr 102.
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Dalsze informacje na temat składania roszczeń i ich rozpatrywania będą udostępniane na stronie interne
towej banku: www.lbi.is Aby ułatwić przekazywanie informacji, zarząd likwidacyjny będzie je przesyłał 
wierzycielom lub ich przedstawicielom na ich adresy e-mail. 
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