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

Bank of Credit and Commerce International SA (BCCI SA) objęty przymusową likwidacją – RCS 
Luxembourg nr B 10370 

oraz 

BCCI Holdings (Luxembourg) SA (BCCI Holdings) objęta przymusową likwidacją – RCS 
Luxembourg nr B 12610 

Obie spółki akcyjne zostały utworzone pod prawem luksemburskim, a ich siedziba znajduje się pod 
następującym adresem: 2, rue de la Chapelle, 1325 Luxembourg & PO Box 320, 2013 Luxembourg 

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

(2013/C 210/06) 

Wyrokiem z dnia 5 lipca 2013 r. wydział gospodarczy sądu rejonowego w Luksemburgu zarządził likwi
dację spółek BCCI SA i BCCI Holdings, po sprawdzeniu, że wszelkie dostępne aktywa zostały przekazane 
beneficjentom. Likwidator otrzymał zgodę na przeprowadzenie likwidacji do dnia 21 maja 2013 r. W odnie
sieniu do tych beneficjentów, w przypadku których dostępne dane nie pozwoliły likwidatorowi na prze
kazanie środków uzyskanych w toku likwidacji lub ich części, aktywa odpowiadające nieprzekazanym 
środkom zostały umieszczone w Caisse de Consignation w Luksemburgu, 3, rue de St Esprit, 1475 
Luxembourg – e-mail: BCCI@ts.etat.lu – tel. +352 24782777 – faks +352 467262 – gdzie fundusze te 
będą przechowywane do ich dyspozycji przez określony prawem okres. 

Wierzyciele oddziałów w ZEA należących do BCCI SA i BCCI Holdings, którym nie przekazano do tej pory 
przypadających na nich środków z likwidacji lub ich części, mogą także skontaktować się z Central Bank 
PO Box 2255, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie – tel. +971 26663204 / +971 26915855 – 
faks +971 26667327 – e-mail: LiqUAE@cbuae.gov.ae 

Księgi rachunkowe i inne dokumenty będą przechowywane przez przewidziany prawem okres pięciu lub 
sześciu lat, w zależności od rodzaju dokumentu, pod następującymi adresami: 

a) w odniesieniu do likwidacji w Luksemburgu oraz niewielkich oddziałów w różnych jurysdykcjach: Team 
relocations SA zarejestrowana luksemburskim RCS B0024402, 112, rue de Kiem, 8030 Strassen; 

b) w odniesieniu do likwidacji oddziałów w ZEA: Central Bank PO Box 2255, Abu Dhabi, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie; 

c) w odniesieniu do likwidacji oddziałów w Zjednoczonym Królestwie: Iron Mountain UK, Norman Road, 
Pickardy Manor Way, Belvedere, Kent, DA17 6JY, UK. 

Luksemburg dnia 11 lipca 2013 r. Likwidator: Jacques DELVAUX
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