
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Publikacja zgodna z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych 

(2011/C 43/06) 

POLECENIE WYDANE PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY IRLANDII (HIGH COURT OF IRELAND) W SPRAWIE 
ALLIED IRISH BANKS, PLC ZGODNIE Z SEKCJĄ 9 USTAWY O INSTYTUCJACH KREDYTOWYCH 

(USTAWY STABILIZACYJNEJ) z 2010 r. 

W dniu 23 grudnia 2010 r. Sąd Najwyższy Irlandii, na podstawie wniosku Ministra Finansów Irlandii 
(zwanego dalej „ministrem”), wydał polecenie (zwane dalej „poleceniem”) zgodnie z sekcją 9 ustawy 
o instytucjach kredytowych (ustawy stabilizacyjnej) z 2010 r. (zwanej dalej „ustawą”) w sprawie reorganizacji 
Allied Irish Banks, plc (zwanego dalej „bankiem”), zawierające między innymi co następuje: 

„A. Polecenie zgodnie z sekcją 9 ustawy: 

1. Nakazuje się bankowi: 

1.1. wyemitowanie 675 107 845 zwykłych akcji o wartości 0,32 EUR każda oraz 
10 489 899 564 akcji zamiennych bez prawa głosu (»nieme akcje zamienne«) 
o wartości 0,32 EUR każda na rzecz National Pensions Reserve Fund Commission of 
Ireland w dniu 23 grudnia 2010 r. lub blisko tej daty, w zamian za płatność 
w gotówce przez National Pensions Reserve Fund of Ireland w wysokości 
3 818 438 297,54 EUR, przed uwzględnieniem opłat (»subskrypcja«); 

1.2. jak najszybciej i nie później niż dnia 24 grudnia 2010 r. złożenie wniosku: 

a) do, odpowiednio, Irish Stock Exchange (»ISE« – Giełda Papierów Wartościowych 
w Irlandii) oraz do UK Listing Authority (brytyjski organ odpowiedzialny za dopusz
czenie do notowań na giełdzie) w sprawie cofnięcia dopuszczenia akcji zwykłych 
banku do odpowiednich oficjalnych notowań oraz wniosku do, odpowiednio, ISE 
i London Stock Exchange (Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych) w sprawie 
cofnięcia dopuszczenia akcji zwykłych banku do obrotu na odpowiednich regulowa
nych rynkach papierów wartościowych przeznaczonych dla notowanych papierów 
wartościowych, oraz, jeśli to konieczne, aby doprowadzić do takiego cofnięcia, ubie
ganie się w tych wnioskach o odstępstwo od wymogu uzyskania zgody akcjonariuszy 
na takie cofnięcie; oraz 

b) do ISE w sprawie dopuszczenia akcji zwykłych banku do obrotu na Enterprise Secu
rities Market – rynku papierów wartościowych regulowanym przez ISE – oraz, jeśli to 
konieczne, aby doprowadzić do takiego dopuszczenia, ubieganie się w tych wnioskach 
o odstępstwo od wymogu uzyskania zgody akcjonariuszy na takie dopuszczenie; 

1.3. w celu umożliwienia subskrypcji w dniu 23 grudnia 2010 r. lub blisko tej daty: 

a) podwyższenie kapitału akcyjnego banku z 884 200 000 EUR, 500 000 000 USD, 
200 000 000 GBP oraz 35 000 000 000 JPY do 4 457 002 371 EUR, 
500 000 000 USD, 200 000 000 GBP oraz 35 000 000 000 JPY, dzięki wyemitowaniu 
675 107 845 nowych akcji zwykłych o wartości 0,32 EUR każda oraz 10 489 899 564 
nowych niemych akcji zamiennych o wartości 0,32 EUR każda, przy czym z nowymi 
akcjami zwykłymi i nowymi niemymi akcjami zamiennymi związane są prawa 
i przywileje oraz ograniczenia i restrykcje określone w nowym statucie banku, który 
ma zostać przyjęty zgodnie z pkt 1.3 lit. b) poniżej; oraz 

…
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1.5. dokonanie proponowanej transakcji sprzedaży udziałów banku w Banku Zachodnim WBK 
SA (»BZWBK«) i BZWBK AIB Asset Management SA bankowi Banco Santander SA 
(»Santander«), zgodnie z uzgodnieniami banku z Santander z dnia 10 września 2010 r., 
niezwłocznie po spełnieniu następujących warunków: 

a) zgodzie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (»KNF«) na zakup BZWBK przez 
Santander; 

b) zatwierdzeniu sprzedaży przez Komisję Europejską lub Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zgodnie z obowiązującym prawem antymonopolowym; oraz 

c) zgodzie KNF na zakup przez Santander akcji posiadanych przez BZW w niektórych 
jednostkach zależnych podlegających regulacji przez KNF; 

… 

4. Stwierdza się zgodnie z sekcją 9 pkt 3 ustawy, że polecenie jest środkiem służącym reorgani
zacji do celów dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 
2001 r.;”. 

Zgodnie z sekcją 11 ustawy bank lub członek banku mogą wnieść do High Court of Ireland, adres: Four 
Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ireland, o uchylenie tego polecenia, w terminie najpóźniej 5 dni roboczych od 
jego wydania, w drodze procedury przewidującej zawiadomienie stron o składanym wniosku (motion on 
notice), w oparciu o oświadczenie pisemne pod przysięgą. 

Zgodnie z sekcją 63 ustawy osoby, których dotyczy polecenie, mogą wnieść do High Court of Ireland, 
adres: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ireland, o zezwolenie na wystąpienie o zbadanie przez sąd decyzji 
podjętej na mocy ustawy dotyczącej polecenia, w terminie 14 dni od powiadomienia danej osoby o decyzji 
przez lub o powzięciu przez nią wiedzy o tej decyzji w inny sposób. 

Pełny odpis polecenia sądowego można otrzymać w kancelarii Central Office of the High Court, kierując 
prośbę na adres: listroomhighcourt@courts.ie
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