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Talan väckt den 10 oktober 2017 – Aeris Invest mot SRB
(Mål T-714/17)
(2017/C 437/49)
Rättegångsspråk: spanska
Parter
Sökande: Aeris Invest Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna M. Roca Junyent, J. Calvo Costa, R. Vallina Hoset
och A. Sellés Marco)
Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— fastställa att Gemensamma resolutionsnämnden [SRB] har ett utomobligatoriskt skadeståndsansvar och förplikta
densamma att utge ersättning till sökanden för den skada vederbörande har lidit till följd av SRB:s ageranden och
försummelser, och som medfört att sökanden har fråntagits äganderätten till sina obligationer och värdepapper i Banco
Popular Español, S.A.,
— förplikta SRB att till sökanden utge ersättning för den förlust sökanden har gjort (det utmätningsbara beloppet),
— i första hand, med en återbetalning av de investeringar som gjorts med ett belopp på 113 022 558,44 euro i aktier i
Banco Popular, eller
— i andra hand i förhållande till det ovan yrkade, med ett belopp på 93,74 miljoner euro, eller
— i tredje hand, med ett belopp på 54,29 miljoner euro,
— höja det utmätningsbara beloppet med kompensationsränta räknad från den 7 juni 2017 fram till dess att dom
meddelas i detta mål,
— höja det utmätningsbara beloppet med dröjsmålsränta räknad från den dag då denna dom meddelas fram till dess att full
betalning av det utmätningsvara beloppet erläggs, till den kurs som fastställts av ECB för de huvudsakliga
refinansieringstransaktionerna, ökad med två procentenheter, samt
— förplikta SRB att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Grunderna och huvudargumenten liknar de som åberopats i mål T-659/17, Vallina Fonseca/SRB.

Tribunalens beslut av den 25 oktober 2017 – Franmax mot EUIPO – R. Seelig & Hille (her-bea)
(Mål T-97/17) (1)
(2017/C 437/50)
Rättegångsspråk: engelska
Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.
(1)
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