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

(2012/C 117/04) 

The High Court of Ireland (irlandzki sąd wyższej instancji) 

W SPRAWIE IRISH LIFE & PERMANENT PLC („ILP”) ORAZ W SPRAWIE USTAWY O INSTYTUCJACH 
KREDYTOWYCH (USTAWY STABILIZACYJNEJ) Z 2010 R. (CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT) 

W dniu 28 marca 2012 r. High Court of Ireland (irlandzki sąd wyższej instancji) wydał polecenie zgodnie 
z sekcją 9 ustawy o instytucjach kredytowych (ustawy stabilizacyjnej) z 2010 r. (Credit Institutions (Stabi
lisation) Act, zwanej dalej „ustawą”), zmienionej ustawą o banku centralnym oraz o instytucjach kredyto
wych (ich restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji) z 2011 r. (Central Bank and Credit Institutions 
(Resolution) Act), zawierające następujące warunki: 

Polecenie ILP między innymi podjęcia określonych kroków w celu dokonania zbycia Irish Life Limited („Irish 
Life”), spółki zależnej należącej w całości do ILP, wraz z jej spółkami zależnymi na rzecz Ministra Finansów 
Irlandii („Ministra”) w ramach procesu dokapitalizowania ILP; kroki te obejmują między innymi zawarcie 
z Ministrem umowy nabycia udziałów w odniesieniu do całego wyemitowanego kapitału akcyjnego Irish 
Life, jak również inne kroki umożliwiające wydzielenie tych części przedsiębiorstwa ILP, które prowadzą 
działalność ubezpieczeniową i bankową, w tym ukończenie tworzenia struktur, które mogą być niezbędne 
dla ułatwienia tego rodzaju wydzielenia, oraz zawarcie umów, które mogą być niezbędne dla ułatwienia 
tego rodzaju wydzielenia. 

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 
14 dni od dnia 30 marca 2012 r., stanowiącego dzień publikacji polecenia zgodnie z sekcją 9A pkt 1 lit b) 
ustawy. 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: listroomhighcourt@courts.ie
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