
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Wyciąg z decyzji w sprawie Kaupthing Bank Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji 

instytucji kredytowych 

(2009/C 170/06) 

PRZEDŁUŻENIE MISJI ZARZĄDCÓW KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A. 

W dniu 22 czerwca 2009 r. Druga Izba Sądu Okręgowego Luksemburga orzekająca w sprawach handlo
wych, na jawnej rozprawie i po wysłuchaniu na posiedzeniu niejawnym wniosków zarządców 
i przedstawiciela spółki akcyjnej Kaupthing Bank Luxembourg S.A., przedstawicieli Komisji nadzoru sektora 
finansowego oraz przedstawiciela prokuratury, podjęła decyzję o uzupełnieniu wyroków wydanych przez 
Sąd Okręgowy Luksemburga w dniach 9 i 31 października 2008 r., postanowienia wydanego przez Sąd 
Apelacyjny w Luksemburgu w dniu 28 stycznia 2009 r., oraz wyroku z dnia 2 kwietnia 2009 r. 
w następujący sposób: 

„— zarządcy upoważnieni są do stwierdzenia spełnienia warunków, którym podlega plan restruktury
zacji, 

— zarządcy uprawnieni są do zatwierdzania zmian o charakterze technicznym w umowach stanowią
cych część planu restrukturyzacji i w warunkach (Terms and Conditions) obligacji lub do korygo
wania zawartych w nich oczywistych błędów materialnych, 

— do momentu głosowania nad projektem podziału Banku zarządcy uprawnieni są do finalizowania 
negocjacji dotyczących tych elementów struktury prawnej podmiotów specjalnego przeznaczenia 
(SPV) KI Securities, które nie zostały w pełni określone w złożonym projekcie, w szczególności 
w zakresie przyznania praw i obowiązków odnoszących się do podmiotów specjalnego przezna
czenia KI Securities jednej z dwóch spółek, jakie mają zostać utworzone w wyniku podziału Banku, 

— korzyści z zatwierdzonego planu restrukturyzacji zastrzeżone są dla Banku i nie przysługują porę
czycielom, gwarantom ani innym osobom, które udzieliły jakichkolwiek zabezpieczeń na korzyść 
wierzyciela objętego restrukturyzacją w związku z całością lub częścią poddanego restrukturyzacji 
długu, wyznacza na zarządcę przymusowego spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Pricewater
houseCoopers, reprezentowaną przez panią Emmanuelle CARUEL-HENNIAUX i mecenasa Franza 
FAYOT, powierzając im zadanie otwarcia rachunku w mogącym występować w charakterze powier
nika banku luksemburskim, na który to rachunek zostaną przelane środki pochodzące od państwa 
i AGDL oraz ustalenia z państwem i z AGDL trybu funkcjonowania rzeczonego rachunku; stwier
dza, że odroczenie wykonania zobowiązań Banku zostanie zakończone wraz z zatwierdzeniem 
projektu podziału Banku przez jego akcjonariuszy, pociągającego za sobą rozwiązanie Banku bez 
likwidacji oraz jego zniknięcie.” 

Od wyroku nie można wnieść sprzeciwu ani sprzeciwu osoby trzeciej. 

Zarządcy 

PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowana przez panią Emmanu
elle Caruel-Henniaux i mecenasa Franza Fayot
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