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Výňatok z rozhodnutia súdu o Akcinė bendrovė bankas SNORAS podľa smernice 2001/24/ES
Európskeho parlamentu a Rady o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (ďalej len
„smernica“)
(2012/C 35/08)
VÝZVA NA UPLATNENIE POHĽADÁVOK. LEHOTY, KTORÉ TREBA DODRŽAŤ

Dňa 7. decembra 2011, Krajský súd vo Vilniuse prijal rozhodnutie o začatí konkurzného konania voči
akciovej spoločnosti, banke SNORAS [Akcinė bendrovė bankas SNORAS, kód právneho subjektu:
112025973, registračné číslo DPH: LT120259716, registrované sídlo: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Litva,
zaregistrovanej v Registri právnych subjektov (ďalej len „AB bankas SNORAS“)] v občianskoprávnej veci
č. B2-7791-611/2011, právnom konaní č. 2-55-3-03098-2011-9. Súdny dvor určil za správcu AB bankas
SNORAS pána Neila Coopera. Časť rozhodnutia, ktorá sa vzťahuje na začatie konkurzného konania, nado
budla účinnosť 20. decembra 2011 a AB bankas SNORAS získala status spoločnosti v konkurze. Konkurzné
konanie v súvislosti s AB bankas SNORAS tvorí likvidačné konanie v zmysle tejto smernice.
Podľa rozhodnutia krajského súdu vo Vilniuse zo 7. decembra 2011 sú veritelia oprávnení predložiť
finančné pohľadávky, ktoré vznikli pred dňom začatia konkurzného konania, do jedného mesiaca od
nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o začatí konkurzného konania. Týmto rozhodnutím z 13. januára
2012 krajský súd vo Vilniuse predĺžil veriteľom AB bankas SNORAS lehotu na predloženie pohľadávok,
ktoré vznikli pred dátumom začatia konkurzného konania do 10. februára 2012 (vrátane). To znamená, že
veritelia musia predložiť pohľadávky správcovi konkurznej podstaty do 10. februára 2012 (vrátane). Pre
predloženie pohľadávok sa odporúča použiť formulár zverejnený na internetových stránkach banky http://
www.snoras.com
Pohľadávky spolu so všetkými prílohami by sa mali poslať na túto adresu:
Bankrutuojanti AB bankas SNORAS
A. Vivulskio g. 7
LT-03221 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Každý veriteľ, ktorého trvalé bydlisko alebo sídlo je v Litve musí podať svoju pohľadávku v litovskom
jazyku. Každý veriteľ banky, ktorého trvalé bydlisko alebo sídlo je v inom členskom štáte Európskej únie,
môže podať pohľadávku v úradnom jazyku daného štátu. Je však potrebné priložiť preklad pohľadávky do
litovčiny a v takom prípade musí mať pohľadávka v hlavičke nápis: „Reikalavimo pateikimas“ v litovčine.
Formulár musí byť podpísaný oprávnenou osobou. Veritelia musia takisto určiť povahu pohľadávky, dátum
jej vzniku a jej výšku a poskytnúť informácie o jej prípadnom zaistení.
Ak veritelia neuplatnia pohľadávku a/alebo ju podajú po uplynutí uvedenej lehoty, alebo nepredložia všetky
požadované informácie, môže byť takáto pohľadávka odmietnutá. Súd však môže prijať pohľadávky veri
teľov podané po uplynutí uvedenej lehoty, ak považuje ich dôvody na zmeškanie lehoty za presvedčivé.
Ďalšie informácie o podávaní pohľadávok sú k dispozícii na internetových stránkach http://www.snoras.com
Vilnius, Litva 17. januára 2012
Správca Akcinė bendrovė bankas SNORAS (v konkurze) (pôsobiaci ako zástupca bez osobnej zodpovednosti)
Neil COOPER
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