
A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti kivonat a Landsbanki Íslands hf. ügyében hozott határozatról 

(2010/C 341/05) 

A reykjavíki körzeti bíróság 2010. november 22-én úgy határozott, hogy a Landsbanki Íslands hf. (nyil
vántartási szám: 540291-2259, Austurstræti 16, Reykjavík, a továbbiakban: a bank) felszámolási eljárás alá 
kerül, a 161/2002 törvény XII. fejezete B. szakaszának általános szabályaival összhangban, ugyanezen 
törvény V. átmeneti rendelkezésének 3. és 4. pontjára figyelemmel, és a 132/2010 törvény 2. cikkével 
módosított ugyanezen rendelkezés 2. pontjában foglalt joghatással. 

2008. október 7-én a pénzügyi felügyeleti hatóság a részvényesek közgyűlésének hatáskörével élve kezelő
bizottságot nevezett ki a bank mellé. A 129/2008, valamint a 21/1991 törvényben engedélyezetteknek 
megfelelően a bíróság 2008. december 5-i határozata fizetési haladékot engedélyezett a bank számára. A 
fizetési haladékot három alkalommal meghosszabbították, legutóbb 2010. augusztus 31-én, amely legké
sőbb 2010. december 5-én jár le, és a törvény nem engedélyez további hosszabbítást. 

A 2009. április 22-én hatályba lépett 44/2009 törvény módosította a pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott 
fizetési haladék jellegét és lényegi tartalmát. A 44/2009 törvény II. átmeneti rendelkezésének 2. pontja 
szerint (a 161/2002 törvény V. átmeneti rendelkezése) a fizetési haladékra a 161/2002 törvény 101. cikke 
első bekezdésének, valamint 102., 103., és 103a. cikkének rendelkezései vonatkoztak, a 44/2009 törvény 5., 
6., 7. és 8. cikkének első lényegi bekezdésével módosított változatban, mintha a vállalkozást a törvény 
hatálybalépésének napján bírósági határozattal felszámolási eljárás alá helyezték volna. Mindazonáltal 
előírták, hogy a felszámolási eljárásra engedélyezett fizetési haladékként kell hivatkozni, amíg az engedély 
érvényben van. A 44/2009 törvény azt is előírta, hogy ha lejár az engedély, a vállalkozást külön bírósági 
határozat nélkül automatikusan az általános szabályok szerinti felszámolási eljárás alatt állónak kell tekin
teni. A reykjavíki körzeti bíróság 2009. április 29-i határozatával nevezte ki a felszámoló bizottságot. 

A hitelezőknek szóló értesítést közzétették, és a követelések benyújtásának határideje 2009. október 30-án 
lejárt. Ezenkívül a bank fizetési haladékának meghosszabbításáról szóló közleményt (2009/C 125/08) tettek 
közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A közlemény követelések benyújtására irányuló felhívást tartal
mazott, és felhívta a figyelmet a betartandó határidőkre. A benyújtott követelésekkel három ülésen foglal
koztak, és két további ülésre kerül sor, 2010. december 1-jén és 2011. május 19-én. A tervek szerint 
addigra lezárják a követelések elfogadásával kapcsolatos megbeszéléseket. 

A 2010. november 17-én hatályba lépett 132/2010 törvény tovább módosítja a 161/2002 törvényt, és 
előírja, hogy a vállalkozásnak megadott fizetési haladék lejárta előtt a kezelőbizottság és a felszámoló 
bizottság együttesen kérelmezhetik, hogy a vállalkozást bírósági határozattal helyezzék általános szabályok 
szerinti felszámolási eljárás alá, feltéve, hogy a törvény 101. cikke második bekezdése 3. pontjának lényegi 
rendelkezései teljesülnek. Ha a kérelemnek helyt adnak, a vállalkozás fizetési haladéka alatt a 44/2009 
törvény hatálybalépését követően hozott intézkedések változatlanok maradnak. 

A 2010. november 22-i határozatot a 132/2010 törvény által eszközölt módosítás alapján kérték és hozták 
meg. A bíróság határozata szerint a felszámolási eljárásra vonatkozó határozathoz szükséges törvényi 
feltételek teljesülnek. A bank eszközei megközelítőleg 1,138 milliárd ISK-t (a behajtandó követelések jelen
legi becslése és az ISK 2010. szeptember 30-i árfolyama alapján), a követelései pedig megközelítőleg 3,427 
milliárd ISK-t tesznek ki. A bank ennek megfelelően fizetésképtelen, és tartozásait nem tudja teljes 
mértékben kiegyenlíteni a hitelezői felé, és kizárt az a lehetőség, hogy a fizetési nehézségek átmeneti 
jellegűek, vö. a 161/2002 törvény 101. cikke második bekezdésének 3. pontját. A bíróság határozata 
megerősíti azt is, hogy az említett rendelkezés 132/2010 törvény elfogadása utáni változatának megfelelően 
a vállalkozás fizetési haladékának ideje alatt a 44/2009 törvény hatálybalépése után hozott intézkedések 
változatlanok maradnak, és ez többek között azt jelenti, hogy a kezelőbizottság és a felszámoló bizottság
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kijelölése 
hatályban marad, és ugyanez érvényes a 161/2002 törvény 101., 102., 103. és 103a.cikkén, valamint 
ugyanazon törvény V. átmeneti rendelkezésének 2. pontján alapuló valamennyi intézkedésre. Ez azt is 
megerősíti, hogy a követelések rangsorát és az egyéb joghatásokat, amelyeket szokásosan a felszámolásról 
szóló határozat kihirdetésének időpontjával határoztak meg, ez esetben a 44/2009 törvény hatálybalépé
sének dátumával, azaz 2009. április 22-ével kell meghatározni. 

Reykjavík, 2010. november 25. 

a Landsbanki Íslands hf. felszámoló bizottsága 
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a Landsbanki Íslands hf. kezelőbizottsága 
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