
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Publikacja zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych 

(2011/C 301/07) 

W SPRAWIE IRISH LIFE AND PERMANENT GROUP HOLDINGS PLC („ILPGH”) ORAZ W SPRAWIE IRISH 
LIFE AND PERMANENT PLC („ILP”) ORAZ W SPRAWIE USTAWY O INSTYTUCJACH KREDYTOWYCH 
(USTAWY STABILIZACYJNEJ) Z 2010 r. (CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT, ZWANEJ DALEJ 

„USTAWĄ”) 

W dniu 26 lipca 2011 r. High Court of Ireland (irlandzki sąd wyższej instancji) wydał polecenie zgodnie 
z sekcją 9 ustawy o następujących warunkach: 

Nakazując ILPGH między innymi podjęcie określonych kroków w związku z dokonaniem przez Ministra 
Finansów Irlandii (zwanego dalej „Ministrem”) inwestycji w ILPGH o maksymalnej wartości 
3 800 000 000 EUR, mających umożliwić tę inwestycję i obejmujących między innymi podwyższenie kapi
tału zakładowego ILPGH pozyskiwanego w drodze emisji akcji zwykłych, zmianę wysokości wyemitowa
nego oraz zatwierdzonego (ale niewyemitowanego jeszcze) kapitału akcyjnego, uchwalenie nowego statutu 
spółki i zmianę dotychczasowego aktu założycielskiego, emisję przez ILPGH akcji zwykłych do objęcia 
przez Ministra oraz zawarcie określonych umów z ILP i innymi podmiotami celem ułatwienia tej inwestycji. 

Nakazując ILP (instytucji kredytowej licencjonowanej w Irlandii) między innymi podjęcie określonych 
kroków w związku z dokonywaną przez Ministra inwestycją, o której mowa powyżej, obejmujących emisję 
skryptów dłużnych o charakterze kapitału warunkowego do objęcia przez Ministra oraz zawarcie okre 
ślonych umów z ILPGH i innymi podmiotami celem ułatwienia tej inwestycji. 

High Court of Ireland stwierdził między innymi, że polecenie (i każda jego część) w zakresie, w jakim jest 
skierowane do ILP oraz dokonane w odniesieniu do ILP, 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 o uchylenie polecenia na warunkach w nim określonych można wnosić do 
High Court of Ireland, na adres: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Irlandia, nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych od jego wydania. 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 polecenia można otrzymać w kancelarii High Court of Ireland, kierując prośbę pocztą elek
troniczną na adres E-mail: listroomhighcourt@courts.ie
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