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Przejęcia „zdrowej” części Agricultural Bank of Greece przez Piraeus Bank w ramach zastosowania 
art. 63B, 63D i 68 ustawy 3601/2007 

(2012/C 267/02) 

W dniu 27 lipca 2012 r. Bank of Greece (grecki bank centralny) podjął zgodnie z przepisami art. 63B, 63D 
i 68 ustawy 3601/2007 decyzję o przejęciu określonych składników aktywów i pasywów instytucji kredy
towej „Agricultural Bank of Greece SA” („ATEbank”) przez „Piraeus Bank SA” (decyzja komisji ds. środków 
naprawczych w sektorze bankowym nr 4/1/27.7.2012). Na mocy przywołanych wyżej przepisów Bank of 
Greece jest uprawniony do zobowiązania instytucji kredytowej do przeniesienia składników majątku na 
rzecz innej instytucji kredytowej lub innej osoby, jeżeli wydaje się to niezbędne do zapewnienia zaufania 
publicznego, w szczególności ochrony deponentów, oraz stabilności i sprawnego funkcjonowania systemu 
finansowego, jak również do zapobieżenia ryzyku systemowemu oraz okolicznościom mającym destabili
zujący wpływ na system finansowy. W tym kontekście wspomniana wyżej decyzja Bank of Greece stanowi, 
że przeniesione zostają wszystkie depozyty klientów „ATEbank”, depozyty tego banku w innych instytucjach 
kredytowych, depozyty innych instytucji kredytowych w „ATEbank” oraz jego portfele kredytowe i papierów 
wartościowych. 

Zgodnie z odpowiednim powiadomieniem przekazanym przez Bank of Greece właściwym organom 
nadzoru w Niemczech, oddział „ATEbank” będzie kontynuował świadczenie usług na rzecz swoich klientów 
jako oddział „Piraeus Bank SA”. 

O dodatkowe informacje należy się zwracać bezpośrednio do tego oddziału (Baseler Str. 46, 60329 
Frankfurt am Main, Niemcy). 

Wspomnianą wyżej decyzję Bank of Greece można zaskarżyć przed greckim naczelnym sądem admini
stracyjnym (Symvoulio tis Epikratias) w terminie 60 dni od daty jej wydania (tj. od dnia 27 lipca 2012 r.). 
Jednakże w wyniku przerwania biegu terminów w związku z wakacyjną przerwą w pracy sądów przypa
dającą w sierpniu wspomniany termin zaskarżenia decyzji upływa dnia 26 października 2012 r. Siedziba 
greckiego naczelnego sądu administracyjnego znajduje się pod adresem Panepistimiou 47-49, 10564 Ateny, 
Grecja. 

Pełny tekst decyzji Bank of Greece dostępny jest na jego stronie internetowej pod adresem http://www. 
bankofgreece.gr w greckiej i angielskiej wersji językowej. 

Ateny, dnia 27 lipca 2012 r.
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