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Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det angripna beslutet, upphäva transaktionernas verkningar och låta äganderätten till Banco Popular
Español S.A. återgå till aktieägarna och obligationsinnehavarna, genom att återställa dem i den situation som de befann
sig i före åtgärden,
— för det fall detta inte är möjligt, i vart fall upphäva verkningarna av konverteringen av obligationer till aktier, genom att
upprätthålla obligationsinnehavarnas situation, såsom den såg ut före den 6 juni 2017, och utge ersättning till
aktieinnehavarana i form av en betalning motsvarande bankens faktiska värde, och således aktierna, per den 30 juni
2016.

Grunder och huvudargument
Grunderna och huvudargumenten liknar de som åberopats i mål T-478/17, Mutualidad de la Abogacía och Hermandad
Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Gemensamma resolutionsnämnden, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán y Bueno och SFL/Gemensamma resolutionsnämnden, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Gemensamma
resolutionsnämnden, T-483/17, García Suárez m.fl./Gemensamma resolutionsnämnden, T-484/17, Fidesban m.fl./
Gemensamma resolutionsnämnden, och T-497/17, Sáchez del Valle och Calatrava Real State 2015/kommissionen och
Gemensamma resolutionsnämnden, och T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/kommissionen och Gemensamma
resolutionsnämnden.

Talan väckt den 11 augusti 2017 – EIB mot Syrien
(Mål T-539/17)
(2017/C 369/35)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Europeiska investeringsbanken (ombud: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran och F. de Borja Oxangoiti Brione,
samt advokaten D. Arts och T. Cusworth, solicitor)
Svarande: Arabrepubliken Syrien

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska förplikta Syrien att
— betala alla summor som Syrien genom subrogationsrätt är skyldig EU enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02 i
Al Thawra-låneavtalet inklusive:
— 404 792,06 euro, 954 331,07 brittiska pund (GBP), 29 130 433,00 japanska yen (JPY) och 1 498 184,58
amerikanska dollar (USD), vilket är den summa Syrien är skyldig EU den 9 augusti 2017, motsvarande amorteringar,
ränta och dröjsmålsränta (för perioden från förfallodatumet fram till den 9 augusti 2017),
— ytterligare straffränta till den årliga räntesats som anges i artikel 3.02, från förfallodatumet för varje avbetalning tills
Syrien har genomfört betalningen, samt
— alla tillämpliga skatter, avgifter och arbetsutgifter från förfallodatumet tills Syrien har genomfört betalningen,
inklusive rättegångskostnader för förevarande förfarande,
— i andra hand, och om tribunalen bedömer att EU inte har subrogationsrätt i förhållande till banken, betala alla summor
som Syrien är skyldig banken enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02 i Al Thawra-låneavtalet inklusive:
— 404 792,06 euro, 954 331,07 GBP, 29 130 433,00 JPY och 1 498 184,58 USD, vilket är den summa Syrien är
skyldig banken den 9 augusti 2017, motsvarande amorteringar, ränta och dröjsmålsränta (för perioden från
förfallodatumet fram till den 9 augusti 2017),
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— ytterligare straffränta till den årliga räntesats som anges i artikel 3.02, tills Syrien har genomfört betalningen, samt
— alla tillämpliga skatter, avgifter och arbetsutgifter från förfallodatumet tills Syrien har genomfört betalningen,
inklusive rättegångskostnader för förevarande förfarande,
— under alla omständigheter, betala alla summor som Syrien är skyldiga banken eller EU, motsvarande amorteringar som
förfaller till betalning efter denna tillämpning och vilka Syrien har underlåtit att betala, inklusive:
— alla huvudsakliga avbetalningar jämte ränta och
— dröjsmålsränta till den årliga räntesats som anges i artikel 3.02, från förfallodatumet för varje avbetalning tills Syrien
har genomfört betalningen, samt
— betala alla rättegångskostnader som är hänförliga detta förfarande enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna.

Grunder och huvudargument
Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en grund.
Syrien har åsidosatt sina avtalsförpliktelser enligt artiklarna 3.01 och 4.01 i Al Thawra-låneavtalet att betala amorteringarna
enligt avtalet på deras förfallodatum, och enligt artikel 3.02 i avtalet att betala dröjsmålsränta för varje amortering som
förfallit till betalning och som inte betalats, i enlighet med den årliga räntesatsen. Syrien är således avtalsrättsligen förpliktad
att betala alla summor som förfallit till betalning enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02 i låneavtalet.

Talan väckt den 11 augusti 2017 – EIB mot Syrien
(Mål T-540/17)
(2017/C 369/36)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Europeiska investeringsbanken (ombud: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran och F. de Borja Oxangoiti Brione,
samt advokaten D. Arts och T. Cusworth, solicitor)
Svarande: Arabrepubliken Syrien

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska förplikta Syrien att
— betala alla summor som Syrien genom subrogationsrätt är skyldig EU enligt artiklarna 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 och 8.02 i
el-distributionslåneavtalet inklusive:
— 52 657 141,77 euro, vilket är det belopp Syrien är skyldig EU den 9 augusti 2017, motsvarande amorteringar, ränta
och dröjsmålsränta (för perioden från förfallodatumet fram till den 9 augusti 2017),
— ytterligare straffränta till den årliga räntesats som motsvarar den högre (för alla relevanta perioder) av (i) den
tillämpliga bankräntan plus 2 % (200 baspoäng) eller (ii) den räntesats som ska betalas enligt artikel 3.01 plus
0,25 % (25 baspoäng), från förfallodatumet för varje avbetalning tills Syrien har genomfört betalningen, samt
— alla tillämpliga skatter, avgifter och arbetsutgifter från förfallodatumet tills Syrien har genomfört betalningen,
inklusive rättegångskostnader för förevarande förfarande,

