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2010. február 24-i határozatában a luxemburgi körzeti bíróság kereskedelmi ügyekben eljáró tizenötödik 
tanácsa a következőknek megfelelően módosította a Landsbanki Luxembourg S.A. részvénytársaság (szék
helye: 2-4, rue Beck, 1222 Luxembourg, LUXEMBOURG) felszámolását elrendelő határozatát, a felszámolás 
módját illetően: 

A bíróság 2010. május 14-ében határozta meg azt az utolsó napot, amelyen az előresorolt és a nem 
előresorolt hitelezők benyújthatják követeléseiket, hogy részesüljenek a Landsbanki Luxembourg S.A. felszá
molásából származó kifizetésekből, mindazonáltal kikötötte, hogy e határidő előtt legalább 45 nappal a 
határozat szerinti nemzeti és nemzetközi napilapokban hirdetés közzétételével fel kell hívni a felszámolás 
alatt álló Landsbanki Luxembourg S.A. azon, a felszámolási eljárás megnyitásakor már létező hitelezőinek 
figyelmét, akik még nem nyújtották be követeléseiket, hogy nyújtsák be követeléseiket, különben nem 
részesülhetnek a felszámolás bevételeiből és nem élhetnek a felszámoláshoz fűződő jogaikkal. 

A bíróság törölte a kereskedelmi törvénykönyv 508. cikkében szereplő azon bekezdés alkalmazhatóságát, 
amely szerint „követeléseiket azonban az utolsó kifizetés időpontjáig benyújthatják”. 

Az elismerhető követelések listáját a bíróságnál letétbe helyezik azzal a céllal, hogy abba az elismeréssel 
szemben kifogásra jogosult hitelezők február, április, június, szeptember, október és november hó első tíz 
napján betekinthessenek, a 2008. december 12-i felszámolási határozatnak megfelelően. 

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

A pénzügyi ágazatról szóló módosított törvény 61. cikkének (2) bekezdése értelmében e határozat kivonatát 
a határozat keltétől számított 8 napon belül közzé kell tenni a luxemburgi közlöny gazdasági társaságokra 
és egyesületekre vonatkozó C sorozatában (Mémorial C), az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a következő 
napilapokban: Luxemburger Wort, Tageblatt, Financial Times, Le Monde, El Pais és Morgan Blaðið. 

Ez a kivonat a francia nyelven kibocsátott bírósági határozat fordítása, a magyar és a francia szöveg eltérése 
esetén a francia szöveg az irányadó. 
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