
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti kivonat a Reykjavík Savings Bank ügyében hozott határozatról 

(2009/C 231/08) 

FELHÍVÁS KÖVETELÉS BENYÚJTÁSÁRA – BETARTANDÓ HATÁRIDŐK 

A pénzügyi intézményekről szóló 161/2002 törvény 100a. cikke szerinti hatósági jogkörben, összefüg
gésben a rendkívüli pénzpiaci körülmények miatti kincstári kifizetések jogalapjáról szóló, az adott 
időpontban hatályos 129/2008 törvény 5. cikkével, az izlandi pénzügyi felügyeleti hatóság 2009. március 
21-én a részvényesek közgyűlésének hatáskörével élve kezelőbizottságot nevezett ki a Reykjavík Savings 
Bank (SPRON) mellé. A 44/2009 törvény értelmében a Reykjavík Savings Bank kezelőbizottságának feladatai 
megegyeznek egy ideiglenes igazgatótanácséval. A 161/2002 törvény 100a. cikkének (3) bekezdése értel
mében 2009. június 23-án véget ért az ideiglenes igazgatótanács három hónapos határozott idejű megbí
zása, ekkor a reykjavíki körzeti bíróság felszámoló bizottságot nevezett ki a Reykjavík Savings Bank mellé; a 
felszámoló bizottság feladata a felszámolási eljárás felügyelete és az eljárás során a bankkal szemben 
benyújtott követelések feldolgozása. 

A fizetési haladék határideje a pénzügyi intézményekről szóló 161/2002 törvény 101. cikkének (4) bekez
dése alapján 2008. október 30. volt. A felszámolási eljárás kezdetének időpontjáról a reykjavíki körzeti 
bíróságnak a felszámoló bizottság kinevezéséről szóló 2009. június 23-i határozata alapján döntöttek, a 
44/2009 törvény 102. cikke (3) bekezdésének 2. albekezdésével összefüggésben. 

A Reykjavík Savings Bankkal szemben követelést benyújtani kívánó, vagy a bank birtokában lévő eszkö
zökre igényt tartó feleket felhívjuk, hogy követeléseiket írásban, a követelések benyújtására irányuló felhí
vásnak – a benyújtó fél országában, egy nemzetközi lapban vagy az Európai Unió Hivatalos Lapjában való – 
közzétételétől számított hat hónapon belül nyújtsák be a SPRON felszámoló bizottságának. A követelésnek 
az említett határidőn belül be kell érkeznie a felszámoló bizottsághoz, tartalmának összhangban kell lennie a 
csődeljárásról szóló 21/1991 törvény 117. cikkének (2) és (3) bekezdésével. 

A követeléseket tartalmazó nyilatkozatot a következő címre kell küldeni: 

The Winding-Up Board of Reykjavík Savings Bank 
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A fent említett jogi előírások értelmében a követelést benyújtókat felkérjük, hogy nyilatkozatukban tüntessék 
fel követelésük 2009. június 23-án fennálló teljes összegét. 

A külföldi pénznemben fennálló követeléseket az adott pénznemben kell feltüntetni. Ugyanakkor az Európai 
Gazdasági Térség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagországainak rezidensei követelésüket 
országuk nyelvén is benyújthatják. Ezekhez a követelésekhez izlandi nyelvű fordítást kell csatolni. Mind
azonáltal az angol nyelven benyújtott követelésekhez nem szükséges fordítást csatolni. Az egyéb benyújtók 
izlandi vagy angol nyelven nyújthatják be követelésüket. 

Ha a követelést nem nyújtják be az említett határidőn belül, az a csődeljárásról szóló 21/119 törvény 
118. cikke értelmében kizáró feltételnek minősül, így a követelés nem érvényesíthető a Reykjavík Savings 
Bankkal szemben, kivéve ha alkalmazható a szóban forgó rendelkezés 1–6. albekezdése. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a követelés benyújtásával a benyújtó a szóban forgó követelés tekintetében 
lemond adatai bizalmas kezeléséről (így a banki titoktartásról). 

2010. március 17-én, szerdán, délelőtt 10 órakor kerül sor a követeléseket benyújtók gyűlésére, amelynek 
helyszíne a Hilton Hotel Nordica (Suðurlandsbraut 2, Reykjavík). A bankkal szemben követelést benyújtó 
felek részt vehetnek a közgyűlésen. A gyűlésen bemutatják a benyújtott követelések listáját, és – mivel 
addigra rendelkezésre áll majd – a felszámoló bizottság álláspontját. A benyújtott követelések listáját a 
gyűlés előtt legalább egy héttel a követelést benyújtók rendelkezésére bocsátják.

HU 2009.9.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 231/39



A követelések benyújtásával és feldolgozásával kapcsolatban további információk a bank honlapján talál
hatók: http://www.spron.is. A felszámoló bizottság a következőket ajánlja a követelést benyújtóknak: 

a) A kapcsolattartást elősegítendő a követelés benyújtásakor adják meg e-mail címüket, vagy a képviselő
jükre vonatkozó információkat. 

b) Az esetleges kifizetéseket elősegítendő adjanak meg egy bankszámlaszámot. 

c) E felhívást követően a lehető leghamarabb nyújtsák be követelésüket. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtott követelések egy mintája megtalálható a http://www.spron.is webol
dalon. 

Reykjavík, 2009. július 14-én. 

A Reykjavík Savings Bank felszámoló bizottsága 

Hildur Sólveig PÉTURSDÓTTIR, ügyvéd a legfelsőbb bíróságnál 

Hlynur JÓNSSON, ügyvéd a legfelsőbb bíróságnál 

Jóhann PÉTURSSON, ügyvéd a legfelsőbb bíróságnál
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