
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Publikacja informacji dotyczących Anglo Irish Bank zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych 

(2011/C 94/12) 

High Court of Ireland (irlandzki sąd wyższej instancji) 

W SPRAWIE ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED ORAZ W SPRAWIE USTAWY 
O INSTYTUCJACH KREDYTOWYCH (USTAWY STABILIZACYJNEJ) Z 2010 r. (CREDIT INSTITUTIONS 

(STABILISATION) ACT, ZWANEJ DALEJ „USTAWĄ”) 

W dniu 8 lutego 2011 r. High Court of Ireland wydał polecenie zgodnie z sekcją 9 ustawy, nakazujące 
między innymi: 

1. podjęcie przez Anglo Irish Bank Corporation Limited (zwany dalej „Anglo”) określonych działań 
w związku z przeprowadzaną przez National Treasury Management Agency procedurą aukcyjną 
w odniesieniu do transferu określonych depozytów i aktywów Anglo ze skutkiem bezpośrednim; 

2. podjęcie przez Anglo określonych kroków proceduralnych (oraz postaranie się o to, by jego spółki 
powiązane postąpiły tak samo) zgodnie z „Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and 
Irish Nationwide Building Society” (planem restrukturyzacji Anglo oraz Irish Nationwide Building 
Society) przedłożonym Komisji Europejskiej w dniu 31 stycznia 2011 r., w tym zgodnie z wszelkimi 
jego zmianami zaleconymi i zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. 

High Court of Ireland stwierdził, że polecenie stanowi środek służący reorganizacji w rozumieniu dyrektywy 
2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. 

Zgodnie z sekcją 11 ustawy, do High Court of Ireland, na adres: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irlandia, 
można wnosić o uchylenie tego polecenia na warunkach w nim określonych, 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 64 pkt 2 ustawy polecenie to może zostać zaskarżone do irlandzkiego Supreme Court 
wyłącznie za zgodą High Court of Ireland. 

Pełny odpis tego polecenia można otrzymać w kancelarii High Court of Ireland, kierując prośbę pocztą 
elektroniczną na adres: listroomhighcourt@courts.ie
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