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Środki służące reorganizacji
Decyzja w sprawie środków służących reorganizacji „INTERNATIONAL LIFE General Insurance
S.A.”
(2016/C 245/06)
Publikacja zgodnie z art. 271 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Zakład ubezpieczeń

„INTERNATIONAL LIFE General Insurance S.A.”, z siedzibą w Kifisias 7 & Neapo
leos 2, 15123 Marousi, numer w ogólnym rejestrze handlowym (GEMI)
000314501000, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 094130304, identyfikator
podmiotu prawnego (LEI) 213800NED3OUL1K2V349

Data wydania, data wejścia w życie Decyzja 187/1/7.6.2016 komisji ds. kredytu i ubezpieczeń Bank of Greece (banku
centralnego Grecji) w sprawie:
i rodzaj decyzji
a) odmowy akceptacji terminu płatności dla kwoty podwyższenia kapitału zakła
dowego uchwalonego przez zarząd w ramach programu finansowania krótko
terminowego na posiedzeniu w dniu 30 maja 2016 r. (protokół
nr 755/30.5.2016);
b) wyznaczenia – zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 oraz art. 227 ust. 1 ustawy
4364/2016 – dnia 30 sierpnia 2016 r. jako terminu zdeponowania kwoty co
najmniej 20,75 mln EUR na rachunku bankowym spółki, utrzymywanym
w instytucji kredytowej z siedzibą główną w Grecji, na potrzeby podwyższenia
kapitału zakładowego;
c) określenia, że okres obowiązywania każdej umowy ubezpieczenia w każdym
dziale ubezpieczeń i dla każdego rodzaju ryzyka, która zacznie obowiązywać
z dniem 15 czerwca lub później, nie może przekraczać trzech miesięcy;
d) zakazu transgranicznego ubezpieczania lub transgranicznej reasekuracji (zobo
wiązań z tytułu reasekuracji) w jakimkolwiek dziale ubezpieczeń;
e) zawieszenia dokonywania przez spółkę, do dnia 30 września 2016 r., płatności
i zwrotów z tytułu wynagrodzeń, dodatków i wszelkich kosztów na rzecz
członków zarządu oraz z tytułu kosztów związanych z naborem, szkoleniem
i finansowaniem nowych pośredników ubezpieczeniowych;
f) zakazu wszelkiego bezpośredniego lub pośredniego finansowania lub udostęp
niania płynności w odniesieniu do członków zarządu, akcjonariuszy i powiąza
nych przedsiębiorstw;
g) utrzymania w mocy środków ustanowionych decyzją 178/1/10.2.2016 komisji
ds. kredytu i ubezpieczeń Bank of Greece;
h) informowania Bank of Greece przez powiernika o postępach we wdrażaniu pro
gramu finansowania krótkoterminowego oraz o wdrażaniu przez spółkę środ
ków administracyjnych wymienionych powyżej w lit. c)–f);
i) zobowiązania zarządu spółki do przedłożenia realistycznego programu naprawy
gospodarczej do zatwierdzenia do dnia 30 lipca 2016 r., zgodnie z art. 109
ust. 2 i art. 113 ust. 1 ustawy 4364/2016, służącego zapewnieniu, by dopusz
czone podstawowe środki własne wystarczały do spełniania kapitałowego
wymogu wypłacalności.
Data wejścia w życie: 8.6.2016
Okres obowiązywania: niezdefiniowany
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Właściwe organy

Bank of Greece
Adres: E. Venizelou 21
102 50 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GRECJA

Organ nadzoru

Bank of Greece
Adres: E. Venizelou 21
102 50 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GRECJA

Mianowany zarządca komisaryczny Ioannis PERISTERIS, imię ojca: Dimitrios
Prawo właściwe

Prawo greckie, zgodnie z art. 110, 224, 225, 227 i 229 ustawy 4364/2016.
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