
A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló, 2001/24/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti kivonat a Bank of Credit and Commerce International S.A., rövidített 
névvel BCCI S.A. – In Lioqudation (felszámolás alatt álló részvénytársaság) ügyében hozott 

határozatról 

(2009/C 307/09) 

2009. november 11-i határozatában a luxemburgi körzeti bíróság (tribunal d’arrondissement de et à 
Luxembourg) kereskedelmi ügyekben eljáró második tanácsa az alábbiaknak megfelelően kiegészítette és 
módosította a Bank of Credit and Commerce International S.A. részvénytársaság (székhelye: 2a, Kalchesb
ruck 1852 Luxembourg, LUXEMBOURG cégjegyzékszáma: R.C.S. Luxembourg B 10.370) felszámolását 
elrendelő határozatát. 

A felszámolási eljárás végén, mielőtt véglegesen rögzítenék a vagyonból kielégítendő követeléseket, a felszá
molóknak a határozat szerinti nemzeti és nemzetközi napilapokban hirdetés közzétételével fel kell hívniuk a 
felszámolás alatt álló BCCI S.A. azon, a felszámolási eljárás megnyitásakor már létező hitelezőinek figyelmét, 
akik követeléseikről még nem nyújtottak be nyilatkozatot vagy akiknek követeléseit még nem ismerték el és 
nem is utasították vissza, hogy jogaikat ajánlott levélben érvényesítsék; a levélnek a jogvesztő határidő utolsó 
közlésétől számított 60 napon belül meg kell érkeznie a felszámolókhoz – e kötelezettség elmulasztása a 
felszámolási eljárásból való kizárással és a felszámoláshoz fűződő jogok elvesztésével jár. 

Az előre sorolt hitelezőket, valamint a vagyon felosztását vitató hitelezőket felkérjük, hogy jogaiknak a 
felszámolási eljárás befejezése előtti érvényesítése céljából a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot a 
felszámolókkal. 

A jogvesztő határidő és a felszámolási eljárás befejezésének kezdete közötti időveszteség elkerülése érde
kében a felszámolók rendszeres időközönként, legalább három havonta jelentést tesznek az eljáró bírónak a 
vagyon behajtásáról. 

Amennyiben a vagyon behajtására tett erőfeszítések a hitelezői követelések benyújtására kiszabott határidő 
után egy évnél többet vennének igénybe, úgy a felszámolók az adott időpontban rendelkezésre álló vagyon 
terhére egy újabb időközi kifizetést hajtanak végre. 

E határozat kivonatát közzéteszik a következő napilapokban: Luxemburger Wort, Tageblatt, Financial Times, 
International Herald Tribune, Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung és Neue Züricher Zeitung, továbbá 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában és minden olyan ország két országos napilapjában, amelyben a BCCI S.A. 
fióktelepet tart fenn. 

E határozat – tekintet nélkül az esetleges jogorvoslatokra, de garanciát nem adva – előzetesen végrehajtható. 
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