
Wyciąg z decyzji w sprawie Glitnir Banki hf. 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 183/09) 

ZAPROSZENIE DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ – OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 

Bankowi Glitnir banki hf., nr rej. 550500-3530, posiadającemu siedzibę prawną pod adresem: Kirkjusandur 
2, 105 Reykjavik, Islandia, a obecnie mieszczącemu się pod adresem Sóltún 26, 105 Reykjavik, na mocy 
orzeczenia sądu okręgowego w Reykjaviku przyznano moratorium do dnia 13 listopada 2009 r. Dnia 
12 maja 2009 r. sąd okręgowy w Reykjaviku wyznaczył zarząd likwidacyjny dla wspomnianego banku, 
który będzie tymczasowo rozpatrywać m.in. roszczenia wobec banku w czasie obowiązywania moratorium 
oraz po rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego po zakończeniu obowiązywania moratorium. 

Bank posiadał następujące oddziały i biura: 

oddział w Zjednoczonym Królestwie: Glitnir Bank London Branch, ostatni zgłoszony adres: 41 Lothbury, 
London EC2R 7HF, Anglia; 

oddział w Kanadzie: Glitnir Bank Canadian Branch, ostatni zgłoszony adres: 1718 Argyle Street, Suite 810, 
Halifax, Nova Scotia B3J 3N6, Kanada; 

biuro przedstawicielstwa w Chinach: ostatni zgłoszony adres: Rm 802A, Citigroup Tower, 33 Hua Yuan Shi 
Qiao Road, Shanghai 200120, Chińska Republika Ludowa. 

Datą odniesienia jest 15 listopada 2008 r. Data rozpoczęcia rozpatrywania roszczeń ustalona jest w oparciu 
o wejście w życie ustawy nr 44/2009 i przypada na dzień 22 kwietnia 2009 r. 

Wszystkie strony zgłaszające jakiekolwiek roszczenia dotyczące długów lub innych praw w stosunku do 
Glitnir banki hf., bądź też dotyczące kontrolowanych przez ten bank aktywów, włącznie z roszczeniami 
preferencyjnymi i roszczeniami zabezpieczonymi w toku postępowania, niniejszym zaprasza się do przed
kładania roszczeń zarządowi likwidacyjnemu w terminie sześciu miesięcy od pierwszej publikacji niniejszego 
ogłoszenia dnia 26 maja 2009 r. Ostatni dzień składania roszczeń przypada zatem na 26 listopada 2009 r. 
Wnioski roszczeniowe należy przesyłać pocztą do zarządu likwidacyjnego banku na adres: Sóltún 26, 105 
Reykjavik, Islandia; ich treść musi być zgodna z instrukcjami zawartymi w art. 117 akapit drugi i trzeci 
ustawy nr 21/1991 o postępowaniu upadłościowym. Wierzyciele są proszeni o uwzględnienie w swoich 
wnioskach roszczeniowych sytuacji 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 załączone tłumaczenie na język 
islandzki; roszczenia mogą być przedstawione w języku angielskim bez załączonego tłumaczenia. Pozostali 
wierzyciele mogą składać swoje wnioski w języku islandzkim lub angielskim. 

Jeżeli roszczenie nie zostanie wniesione w wyżej wymienionym terminie, zostanie ono uznane za nieważne, 
zgodnie z art. 118 ustawy nr 21/1991 o postępowaniu upadłościowym, chyba że zastosowanie znajdą 
wyjątki zawarte w punktach 1–6. 

Należy podkreślić w szczególności, że poprzez wniesienie roszczenia uznaje się, że wierzyciel zgodził się na 
uchylenie swoich praw w zakresie poufności (tajemnicy bankowej) w odniesieniu do tego roszczenia. 

Spotkanie wierzycieli odbędzie się w czwartek dnia 17 grudnia 2009 r. o godz. 10:00 pod adresem Hilton 
Hotel Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavik. Do wzięcia udziału w spotkaniu uprawnione są strony, 
które wniosły roszczenia wobec banku. Na spotkaniu omówiona zostanie lista wniesionych roszczeń oraz 
decyzja zarządu likwidacyjnego, o ile będzie ona wówczas dostępna. Lista wniesionych roszczeń będzie 
dostępna dla stron, które wniosły roszczenia wobec banku przynajmniej na tydzień przed wyżej wymie
nionym spotkaniem.
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Dalsze informacje na temat wnoszenia roszczeń i ich rozpatrywania będą udostępniane na stronie inter
netowej banku: http://www.glitnirbank.com 

Reykjavik, dnia 9 lipca 2009 r. 

Zarząd likwidacyjny Glitnir banki hf. 
Steinunn GUÐBJARTSDÓTTIR, pełnomocnik Sądu Najwyższego 

Einar Gautur STEINGRÍMSSON, pełnomocnik Sądu Najwyższego 

Páll EIRÍKSSON, pełnomocnik Sądu Okręgowego
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