
Wyciąg z decyzji w sprawie Bank of Credit and Commerce International S.A. , w skrócie BCCI S.A. 
– In Liquidation (spółka akcyjna w likwidacji) na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych 

(2009/C 307/09) 

Wyrokiem z dnia 11 listopada 2009 r. druga sekcja sądu okręgowego Luksemburga orzekająca w sprawach 
handlowych uzupełniła i zmieniła w następujący sposób wyrok w sprawie postawienia w stan likwidacji 
spółki akcyjnej Bank of Credit and Commerce International S.A. (z siedzibą pod adresem: 2a, Kalchesbruck 
1852 Luxembourg, LUXEMBOURG. R.C.S. Luxembourg B 10.370): 

Gdy pod koniec postępowania likwidacyjnego likwidatorzy zamierzają ostatecznie ustalić wysokość zobo
wiązań objętych likwidacją, publikują w określonych w drodze wyroku dziennikach krajowych 
i międzynarodowych zawiadomienie do wszystkich wierzycieli likwidowanej spółki BCCI S.A., będących 
nimi na dzień rozpoczęcia likwidacji, którzy nie zgłosili jeszcze swoich wierzytelności lub których zgło
szone wierzytelności nie stały się przedmiotem ani uznania ani odrzucenia, wzywające ich do przesłania 
listem poleconym informacji o zamiarze dochodzenia swych praw, w takim trybie, by ich zgłoszenie 
znalazło się w rękach likwidatorów najpóźniej w terminie 60 dni licząc od daty ostatniej publikacji 
dotyczącej ostatecznego terminu, pod rygorem wykluczenia z udziału we wpływach pieniężnych 
z likwidacji i utraty przysługujących z niej praw. 

Wierzycieli masy upadłościowej, jak również wierzycieli, którzy zakwestionują odliczenia od orzeczonego 
podziału wpływów, wzywa się do jak najszybszego zgłaszania się do likwidatorów w celu dochodzenia 
swych praw przed zamknięciem likwidacji. 

Aby uniknąć nieuzasadnionych opóźnień między ostatecznym terminem składania zgłoszeń a początkiem 
postępowania zamykającego likwidację, likwidatorzy składają sędziemu–komisarzowi częste, mające miejsce 
co najmniej raz na kwartał, sprawozdania z postępów w odzyskiwaniu aktywów, 

Gdyby okazało się, że odzyskiwanie aktywów trwa dłużej niż rok, licząc od ostatecznego terminu zgłaszania 
wierzytelności, likwidatorzy dokonują podziału nowej dywidendy tymczasowej na podstawie stanu aktywów 
rozporządzalnych na ten dzień. 

Niniejszy wyrok zostanie opublikowany w formie wypisów w dziennikach: Luxemburger Wort, Tageblatt, 
Financial Times, International Herald Tribune, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung i Neue Züricher 
Zeitung jak również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w dwóch dziennikach krajowych 
w każdym kraju, w którym BCCI S.A. miał oddział. 

Niezwłoczne wykonanie wyroku nastąpi niezależnie od odwołania i bez kaucji. 
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