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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych 
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Landsbanki Luxembourg S.A. 
2-4, rue Beck 
1222 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

N o RC B78804 

Decyzją z dnia 24 lutego 2010 r. Sąd Okręgowy w Luksemburgu, wydział XV, orzekający w sprawach 
handlowych, następująco zmienił nakaz likwidacji wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Lands
banki Luxembourg S.A. z siedzibą przy 2-4 rue Beck, 1222 Luxembourg, LUXEMBOURG, w zakresie 
procedury likwidacyjnej: 

Ostateczny termin zgłaszania roszczeń przez uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych wierzycieli, prag
nących otrzymać dywidendę z Landsbanki Luxembourg S.A. w likwidacji, wyznaczono na dzień 14 maja 
2010 r., pod warunkiem opublikowania na co najmniej 45 dni przed upływem tego terminu, w gazetach 
krajowych i międzynarodowych wskazanych w wydanym przez sąd nakazie, wezwania do zgłaszania rosz
czeń, skierowanego do wszystkich istniejących z chwilą otwarcia postępowania likwidacyjnego wierzycieli 
Landsbanki Luxembourg S.A. w likwidacji, którzy nie zgłosili jeszcze swoich roszczeń, pod rygorem 
wykluczenia z udziałów w masie upadłościowej i utraty wszelkich praw w ramach postępowania likwida
cyjnego. 

Wykluczono przy tym zastosowanie przepisu art. 508 kodeksu handlowego, który stanowi: „lecz mogą 
zgłaszać roszczenia aż do ostatniego podziału dywidendy”. 

Wykazy dopuszczalnych roszczeń zostaną wyłożone w Sądzie w pierwszych dziesięciu dniach lutego, 
kwietnia, czerwca, września, października i listopada do wglądu wierzycieli, którzy zgodnie z nakazem 
likwidacji z dnia 12 grudnia 2008 r. mogą zgłosić sprzeciw wobec dopuszczalności roszczeń. 

Wydany przez Sąd nakaz opatrzony jest klauzulą natychmiastowej wykonalności, niezależnie od ewentual
nych środków zaskarżenia i bez jakiejkolwiek gwarancji. 

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o branży finansowej z późniejszymi zmianami wyciąg z niniejszego nakazu 
publikuje się w terminie ośmiu dni od daty wydania nakazu w Mémorial C Recueil spécial des sociétés et 
associations, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w następujących gazetach: Luxemburger Wort, 
Tageblatt, Financial Times, Le Monde, El Pais and Morgan Blaðið. 

Niniejszy wyciąg stanowi tłumaczenie nakazu Sądu wydanego w języku francuskim. W przypadku rozbież
ności rozstrzygające znaczenie ma tekst francuski. 

W imieniu likwidatora sądowego 
Landsbanki Luxembourg S.A. 
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