
Ogłoszenie w sprawie otwarcia postępowania likwidacyjnego na mocy dyrektywy 2001/24/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji 

instytucji kredytowych (Kaupthing Bank hf.) 

(2011/C 7/09) 

W dniu 22 listopada 2010 r. orzeczeniem Sądu Okręgowego w Reykjavík otwarto postępowanie likwida
cyjne dotyczące Kaupthing Bank hf., nr rej. 560882-0419, Borgartun 26, Reykjavik, Iceland („Kaupthing”) 
zgodnie z częścią B rozdziału XII islandzkiej ustawy nr 161/2002 o przedsiębiorstwach finansowych, 
zob. pkt 3 i 4 piątego przepisu przejściowego wspomnianej ustawy. 

W dniu 9 października 2008 r. Islandzki Urząd Nadzoru Finansowego przejął uprawnienia zgromadzenia 
akcjonariuszy banku Kaupthing zgodnie z ustawą nr 161/2002 (zob. art. 5 ustawy nr 125/2008) 
i ustanowił zarząd komisaryczny nad bankiem Kaupthing. Zarząd komisaryczny otrzymał wszelkie upraw
nienia zarządu banku Kaupthing zgodnie z ustawą nr 2/1995 oraz art. 100a ustawy nr 161/2002. 

Na mocy orzeczenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Reykjavík w dniu 24 listopada 2008 r. bankowi 
Kaupthing przyznano moratorium do dnia 13 lutego 2009 r. Moratorium to przedłużano trzykrotnie. 
Ponieważ zgodnie z prawem islandzkim maksymalny okres trwania moratorium dla osoby prawnej wynosi 
dwa lata, moratorium to zostało po raz ostatni przedłużone do dnia 24 listopada 2010 r. 

W ramach przepisów przejściowych ustawy nr 44/2009 zmieniającej ustawę nr 161/2002, które weszły 
w życie w dniu 22 kwietnia 2009 r., wdrożono przepis szczegółowy w sprawie otwarcia postępowania 
likwidacyjnego instytucji finansowych, którym przyznano moratorium przed wejściem w życie wspomnianej 
ustawy. Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem szczegółowym przepisy art. 101 ust. 1, art. 102, art. 103 
oraz art. 103a ustawy nr 161/2002, zmienionych art. 5 ust. 1 oraz art. 6–8 ustawy nr 44/2009, powinny 
stosować się do moratoriów w taki sam sposób, jak gdyby postępowanie likwidacyjne dla banku zostało 
otwarte na mocy orzeczenia sądowego w dniu wejścia w życie ustawy. Postępowanie likwidacyjne dotyczące 
banku Kaupthing zostało zatem faktycznie otwarte w dniu 22 kwietnia 2009 r., tj. gdy ustawa weszła 
w życie, a Sąd Okręgowy w Reykjavík wyznaczył dla wspomnianego banku zarząd likwidacyjny w dniu 
25 maja 2009 r. 

Zaproszenie do wnoszenia roszczeń w odpowiednich terminach zostało ogłoszone w czerwcu 2009 r. 
Ogłoszenie to zostało w szczególności opublikowane w islandzkim dzienniku urzędowym oraz Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Ostateczny termin wnoszenia roszczeń upływał z dniem 30 grudnia 2009 r. 
i do tego czasu wpłynęło ponad 28 000 roszczeń. Miały już miejsce cztery zgromadzenia wierzycieli w celu 
omówienia wniesionych roszczeń, ostatnie z nich odbyło się w dniu 3 grudnia 2010 r. 

Zgodnie z pkt 2 piątego przepisu przejściowego ustawy nr 161/2002, zmienionego art. 2 ustawy 
nr 132/2010, orzeczenie władz sądowych jest niezbędne do kontynuowania postępowania likwidacyjnego 
po wygaśnięciu moratorium. Ponadto orzeczenie takie potwierdza, że wszystkie środki podjęte w czasie, gdy 
obowiązywało dla banku moratorium, w tym m.in. środki podjęte po dniu 22 kwietnia 2009 r. na mocy 
art. 101–103 oraz art. 103a ustawy nr 161/2002, pozostają niezmienione. Ponieważ kolejność zaspoka
jania roszczeń ustala się na ogół według daty wydania orzeczenia sądu w sprawie otwarcia postępowania 
likwidacyjnego, stosuje się datę wejścia w życie wspomnianej ustawy, tj. dzień 22 kwietnia 2009 r. 

Pismem z dnia 17 listopada 2010 r. zarząd komisaryczny oraz zarząd likwidacyjny banku Kaupthing 
zwróciły się do Sądu Okręgowego w Reykjavik o otwarcie postępowania likwidacyjnego w drodze orze
czenia sądowego. Sąd wydał orzeczenie w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie dostarczonych doku
mentów sąd nie miał wątpliwości, że warunki ustanowione w art. 101 ust. 2 ppkt 3 ustawy nr 161/2002 
zostały spełnione oraz że bank Kaupthing nie mógłby wywiązać się w pełni ze swych wymagalnych 
zobowiązań płatniczych wobec wierzycieli, jak również że trudności z uregulowaniem płatności nie mają 
charakteru przejściowego. W orzeczeniu przewidziano ponadto, że będzie ono skuteczne od dnia 
22 kwietnia 2009 r. (zob. pkt 2 piątego przepisu przejściowego ustawy nr 161/2002, art. 2 ustawy 
nr 132/2010).
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Niniejsze ogłoszenie jest publikowane zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 87/2006 w sprawie infor
mowania o decyzjach dotyczących reorganizacji i postępowań likwidacyjnych instytucji finansowych. 
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