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DECYZJA W SPRAWIE TRANSFERU NA RZECZ NORTHERN ROCK PLC Z 2009 R. 

W dniu 8 grudnia 2009 r. Treasury, ministerstwo finansów i gospodarki Zjednoczonego Królestwa, wydało 
decyzję w sprawie transferu na rzecz Northern Rock plc (zwaną dalej „decyzją”), przewidującą pewne środki 
reorganizacyjne, które miały zostać wdrożone w związku z restrukturyzacją Northern Rock plc (będącej 
w całości własnością Treasury). 

Artykuły 2, 6, 7, 8 decyzji oraz załącznik II (ang. Schedule II) do niej weszły w życie z dniem 8 grudnia 
2009 r. Artykuły 6 i 7 zawierają przepisy gwarantujące, że w wyniku wydania decyzji lub podjętego 
w związku z nią działania lub zaniechania, żadne nowe prawa, korzyści, obowiązki ani zobowiązania 
nie zostaną nabyte ani zaciągnięte przez osoby trzecie. 

Pozostałe postanowienia decyzji weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i zawierają przepisy pozostające 
w związku z restrukturyzacją Northern Rock plc lub nadające jej skuteczność. 

Restrukturyzacja wiąże się z transferem części działalności Northern Rock, w tym depozytów detalicznych, 
określonych depozytów hurtowych oraz części nieobciążonego portfela hipotecznego (w tym ogółu dzia 
łalności irlandzkiego oddziału Northern Rock (zarejestrowanego w irlandzkim urzędzie rejestracji spółek 
(Irish Companies Registration Office) pod numerem rejestracyjnym 904328) do nowej spółki, będącej 
w całości własnością Treasury i regulowanej przez Financial Services Authority (organ ustanowiony 
w celu regulacji sektora usług finansowych w Zjednoczonym Królestwie). Pozostała część portfela hipo
tecznego Northern Rock, umowy dotyczące sekurytyzacji Granite i program emisji listów zastawnych (ang. 
covered bond programme), pożyczka rządowa oraz inne zaciągnięte zobowiązania, instrumenty pochodne oraz 
określone depozyty hurtowe (trzymane na potrzeby programów finansowania dla klientów hurtowych 
Northern Rock) pozostaną w istniejącej spółce. 

W następstwie transferu istniejąca spółka ma zostać przemianowana na „Northern Rock (Asset Manage
ment) plc”, podczas gdy nowa spółka przyjmie nazwę „Northern Rock plc”. Obydwie spółki będą działać na 
zasadach komercyjnych, niezależnie od rządu Zjednoczonego Królestwa. 

Decyzja została wydana na mocy uprawnień przyznanych zgodnie z sekcjami 8 i 12 przepisów szczegól
nych ustawy o bankowości z 2008 r. (Banking (Special Provisions) Act 2008) oraz załącznika 2 
(ang. Schedule 2) do niej. Dodatkowe informacje uzyskać można na następującej stronie internetowej: 
http://www.hm-treasury.gov.uk 

Osoby, których dotyczy postanowienie Treasury o wydaniu decyzji mogą wnioskować do sądu adminis- 
tracyjnego sądów królewskich (Administrative Court at the Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 
2LL, UNITED KINGDOM) o pozwolenie na zaskarżenie tej decyzji w drodze zbadania jej przez sąd, 
w każdym przypadku nie później niż w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia 8 grudnia 2009 r. 
Informacje dotyczące ostatecznego terminu przysługującego na złożenie wniosku (oraz okoliczności, 
w których termin ten może zostać przedłużony) i procedury w tym zakresie są określone w przepisie 
54 zasad postępowania cywilnego dostępnych na stronie: http://www.justice.gov.uk
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