PRILOGA III

UGOVOR V ZVEZI S POSTOPKOM ZA USKLAJEVANJE SKUPINE

Člen 64(2) Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o
postopkih v primeru insolventnosti (UL L 141, 5.6.2015, str. 19).

Podpisani, v vlogi stečajnega upravitelja, imenovanega v zvezi s članom skupine družb,
katere družba članica je bila obveščena o zahtevi za uvedbo „postopka za usklajevanje
skupine“ v skladu s členom 63(1) Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti,
ugovarjam

□

a) vključitvi postopka v primeru insolventnosti, v zvezi s katerim sem bil
imenovan, v okvir postopka za usklajevanje skupine,
ali

□
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b) osebi, predlagani za usklajevalca.

1

SL

PRILOGA III
1.

INFORMACIJE

O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI V ZVEZI Z DRUŽBO, KI JE
ČLANICA SKUPINE IN ZA KATERO SEM BIL IMENOVAN*:

1.1.

Vrsta uvedenega postopka v primeru insolventnosti zoper dolžnika:

1.2.

Datum uvedbe postopka v primeru insolventnosti (v smislu Uredbe (EU) 2015/848):

1.3.

Sodišče, ki je uvedlo postopek v primeru insolventnosti:

1.3.1. Naziv:
1.3.2. Naslov:
1.3.2.1.

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.3.2.2.

Kraj in poštna številka:

1.3.2.3.

Država:

1.4.

Referenčna številka zadeve (če obstaja):

1.5.

Moji kontaktni podatki:

1.5.1. Ime:
1.5.2. Naslov:
1.5.2.1.

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.5.2.2.

Kraj in poštna številka:

1.5.2.3.

Država:

1.5.3. Elektronski naslov:

SL

2

SL

PRILOGA III
1.6.

Dolžnik:

1.6.1. Ime:
1.6.2. Registrska številka (če obstaja):
1.6.3. Naslov:
1.6.3.1.

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.6.3.2.

Kraj in poštna številka:

1.6.3.3.

Država:

2.

INFORMACIJE O ZAHTEVANEM „POSTOPKU ZA USKLAJEVANJE SKUPINE“:

2.1.

Sodišče, ki odloča o zahtevi za uvedbo postopka za usklajevanje skupine (kateremu
se pošlje ta odgovor):

2.1.1. Naziv*:
2.1.2. Naslov*:
2.1.2.1.

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.1.2.2.

Kraj in poštna številka:

2.1.2.3.

Država:

2.1.3. Elektronski naslov:
2.1.4. Telefaks:

2.2.

Referenčna številka zadeve na sodišču, ki odloča o zahtevi za uvedbo postopka za
usklajevanje skupine*:

2.3.

Oseba, predlagana za usklajevalca skupine:

2.3.1. Ime:
2.3.2. Naslov:
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2.3.2.1.

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.3.2.2.

Kraj in poštna številka:

2.3.2.3.

Država:
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3.

DATUM PREJEMA OBVESTILA SODIŠČA IZ TOČKE 2.1 O ZAHTEVI ZA UVEDBO POSTOPKA
ZA USKLAJEVANJE SKUPINE*:

4.

MOREBITNE PRIPOMBE V PODPORO UGOVORU:

5.

SEZNAM PRILOŽENIH KOPIJ DOKUMENTOV (ČE SO PRILOŽENE):

V …………………………………….,

dne …………………………..........

Podpis ......................................................................................

POMEMBNE INFORMACIJE
Za vložitev ugovora ni obvezna uporaba tega standardnega obrazca.
Ugovor se vloži pri sodišču iz točke 2.1 tega obrazca.
Ugovor vloži stečajni upravitelj, imenovan v zvezi s članom skupine, vključenim v
zahtevo za uvedbo „postopka za usklajevanje skupine“.
Navedeni stečajni upravitelj ugovor vloži v 30 dneh od prejema obvestila o zahtevi za
uvedbo postopka za usklajevanje skupine.
Stečajni upravitelj pred sprejetjem odločitve o sodelovanju ali nesodelovanju v
„postopku za usklajevanje skupine“ pridobi vsa soglasja, ki se zahtevajo po pravu
države, v kateri je bil uveden postopek, za katerega je bil imenovan.
Informacije iz točk, označenih z zvezdico (*), so obvezne.
V točki 1.1 obrazca se „vrsta postopka v primeru insolventnosti“ navede s sklicevanjem na
ustrezen uveden nacionalni postopek, naveden v Prilogi A k Uredbi (EU) 2015/848, in po
potrebi na vsako ustrezno podvrsto takega postopka, uvedenega v skladu z nacionalno
zakonodajo.
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V točki 1.3 „sodišče, ki je uvedlo postopek v primeru insolventnosti“, pomeni sodni organ
ali kateri koli drugi pristojni organ države članice, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo
pooblaščen za uvedbo postopkov v primeru insolventnosti, za potrditev take uvedbe ali za
sprejemanje odločitev tekom takih postopkov.
V točki 1.6.2 „registrska številka“ pomeni identifikacijsko številko, ki je bila v skladu z
nacionalno zakonodajo dodeljena posameznemu subjektu ali osebi. Če je dolžnik družba ali
pravna oseba, se ta številka dodeli v ustreznem nacionalnem registru (podjetij ali združenj).
Upoštevajte, da je točki 4 in 5 morda treba izpolniti samo, če ugovarjate osebi, predlagani za
usklajevalca.
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