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FELHÍVÁS KÖVETELÉS BENYÚJTÁSÁRA – KÖZLEMÉNY A KÖVETELÉSI NYILATKOZATOK 
BENYÚJTÁSAKOR BETARTANDÓ HATÁRIDŐKRŐL 

A reykjavíki körzeti bíróság 2009. március 3-án hozott végzésével a Straumur-Burdaras fjarfestingarbanki hf. 
(nyilvt. szám: 701086-1399, Borgartun 25, Reykjavik, Izland) számára 2009. június 11-ig fizetési haladékot 
engedélyezett. A 161/2002 törvényt módosító 44/2009 törvény II. átmeneti rendelkezésének megfelelően a 
reykjavíki körzeti bíróság felszámoló bizottságot nevezett ki a bank mellé, amely többek között a bankkal 
szemben felmerült követeléseket kezeli a fizetési haladék időtartama alatt, majd a fizetési haladék lezárultával 
a felszámolási eljárás során. 

A referencia-időpont 2009. március 9. A követelések feldolgozásának kezdete 2009. április 22., e dátumot a 
44/2009 törvény hatálybalépésének időpontját figyelembe véve állapították meg, vö. a 161/2002 törvény 
102. cikkének első bekezdésével és harmadik bekezdésének második mondatával, valamint a 44/2009 
törvény 6. cikkével. 

Valamennyi érdekelt fél, aki a Straumur-Burdaras fjarfestingarbanki hf. vagy az általa ellenőrzött vagyontárgy 
– többek között az elsőbbségi követelések és a dologi jogi biztosítékkal rendelkező követelések – vonatko
zásában bármely követelést vagy egyéb jogot kíván érvényesíteni, ezennel felkérést kap, hogy e közlemény 
első közzétételétől számítva két hónapon belül nyújtsa be követelését a bank felszámoló bizottságához. Ezt 
a közleményt eredetileg az izlandi közlöny 2009. május 18-i számában tették közzé, így a követelések 
benyújtására kiszabott határidő 2009. július 18-án lejár. A követelések benyújtására postai úton van lehe
tőség a bank felszámoló bizottságához (Borgartun 25, Reykjavik, Izland); a követelés tartalmának meg kell 
felelnie a csődeljárásról szóló 21/1991 törvény 117. cikke második és harmadik bekezdésében előírt 
rendelkezéseknek. A 161/2002 törvény 102. cikkének első bekezdésében és harmadik bekezdésének 
második mondatában, valamint a 44/2009 törvény 6. cikkében levő, fent említett rendelkezések alapján 
a hitelezőknek a követelés benyújtásakor közölniük kell a követelés 2009. április 22-i helyzetét. 

Külföldi valutában számított követeléseket a szóban forgó valutában meghatározva kell benyújtani. Az 
Európai Gazdasági Térség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállamából származó 
hitelező benyújthatja követelését államának hivatalos nyelvén. Ezekhez a követelésekhez izlandi nyelvű 
fordítást kell csatolni; az angol nyelven benyújtott követelésekhez nem szükséges fordítást csatolni. Egyéb 
hitelezők izlandi vagy angol nyelven nyújthatják be követelésüket. 

Amennyiben egy követelés a fent megadott határidőn belül nem kerül benyújtásra, a nem megfelelően 
benyújtott követelésre vonatkozó joghatás érvényesül, ahogy azt a csődeljárásról szóló 21/1991 törvény 
118. cikke előírja, következésképp a Straumur-Burdaras fjarfestingarbanki hf. ellen benyújtott követelést 
töröltnek kell tekinteni, hacsak nem alkalmazandók a törvény 1–6. pontjában meghatározott kivételek. 

Külön ki kell emelni, hogy a követelés benyújtásával a hitelező hozzájárul a bizalmas adatkezelés (banktitok) 
megszűnéséhez a szóban forgó követelés tekintetében. 

2009. augusztus 6-án, csütörtökön, délelőtt 9.30-kor kerül sor a hitelezők gyűlésére, amelynek helyszíne a 
Hilton Hotel Nordica (Sudurlandsbraut 2, Reykjavík). A gyűlésen való részvételre a bankkal szemben 
követelést benyújtó felek jogosultak. A gyűlésen megvitatják a benyújtott követeléseket és a felszámoló 
bizottság döntését, amennyiben az az adott időpontban rendelkezésre áll. A benyújtott követelések listája 
azok számára hozzáférhető, akik a fent említett gyűlés időpontját megelőzően legalább egy héttel követelést 
nyújtottak be a bankkal szemben.
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A követelések benyújtásával és azok kezelésével kapcsolatban további információt tesznek közzé a bank 
weboldalán: www.straumur.com A felszámoló bizottság kifejezetten ajánlja a hitelezőknek, hogy az infor
mációcsere megkönnyítéséhez közöljék e-mail címüket vagy meghatalmazottjaik e-mail címét. 

Reykjavík, 2009. május 12. 

A Straumur-Burdaras fjarfestingarbanki hf. felszámoló bizottsága. 

Hörður Felix HARÐARSON, ügyvéd a legfőbb bíróságnál 
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