
Reakce ECM na vyjádření insolvenčního správce 

 

Dne 14. července 2011 podal insolvenční správce společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS 
A.G. („ECM!), Mgr. Ing. Ivo Hala („Správce“) své vyjádření, ve kterém odmítá jakékoli pochybnosti o 
své nestrannosti a obhajuje svůj dosavadní postup v roli insolvenčního správce ECM. Toto vyjádření 
správce publikoval jako reakci na otevřenou stížnost společnosti Astin Capital Management Limited 
(„Astin Capital“), jež přihlásila v rámci insolvenčního řízení ECM svou pohledávku, kterou Správce 
následně popřel. Jako jediný důvod pro popření Správce uvádí, že od ECM obdržel „zásadní 
podklady, a to konkrétně „Response to Set-Off Notice dated April 15, 2011“ ze dne 6. června 2011 a 
dále stanovisko LOYENS & LOEFF, Stéphane Braun – Senior Associate, podle kterého nejsou držitelé 
EUR dluhopisu přímými věřiteli ECM“. 

 
Jelikož výše uvedená argumentace Správce ve věci popření pohledávky společnosti Astin Capital je 
dne názoru ECM zkreslená a zavádějící, považuje ECM za nezbytné informovat v tomto vyjádření o 
skutečném stavu: 

• Společnost Astin Capital je řádně zvoleným zástupcem držitelů dluhopisů vydaných ECM v roce 
2007, ISIN: XS0319645981 („EUR dluhopisy“), jak je předpokládáno emisními podmínkami EUR 
dluhopisů a Lucemburským zákonem ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech („zákon 
1915“). EUR dluhopisy kótované na pražské Burze cenných papírů se řídí právním řádem 
Lucemburska; 

• ECM zdůrazňuje, že Správci nikdy neposkytl a sám ani nedisponuje žádným dokumentem, který 
by odůvodňoval jakoukoli možnost popření pohledávky č. 7 společnosti Astin Capital; 

• Oba podklady zmíněné Správcem, tj. jak dokument označený jako „Response to Set-Off Notice 
dated April 15, 2011“, tak i e-mailová korespondence kanceláře LOYENS & LOEFF s ECM, se 
zabývají pouze a výhradně existencí vzájemně započitatelných pohledávek ECM a společnosti 
PSJ New N.V., se sídlem Amsterdam, Naritaweg 165, Telstone 8, 1043BW, Nizozemské 
království, a nikterak nezpochybňují právo společnosti Astin Capital zastupovat držitele EUR 
dluhopisů v insolvenčním řízení ECM; 

• Naopak, dokument označený jako „Response to Set-Off Notice dated April 15, 2011“ výslovně 
odkazuje na skutečnost, že od okamžiku jejího zvolení je to pouze společnost Astin Capital, která 
je oprávněna z titulu svého postavení společného zástupce držitelů EUR dluhopisů tyto držitele 
zastupovat při uplatňování jejich práv; 

• ECM si není vědomo ani žádných jiných důvodů k popření pohledávky č. 7 společnosti Astin 
Capital; 

• ECM potvrdilo Správci dne 11. července 2011, že oprávněnost a správnost podání přihlášky 
společností Astin Capital jako zvoleným zástupcem držitelů EUR dluhopisů je dána jak emisními 
podmínkami EUR dluhopisů, tak i zákonem 1915; 

• Správci byl dále dodán právní posudek lucemburské právní kanceláře OOSTVOGELS PFISTER 
FEYTEN, jehož závěry jsou v souladu s výše popsanými závěry ECM a současně bylo Správci 
doručeno i potvrzení od další renomované lucemburské právní kanceláře LOYENS & LOEFF, na 
kterou se Správce odvolává, a která se s právními závěry v posudku právní kanceláře 
OOSTVOGELS PFISTER FEYTEN uvedenými ztotožňuje, tj. potvrzuje, že společnost Astin 
Capital je oprávněna k podání přihlášky předmětné pohledávky; 
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• ECM současně požádalo dne 11. července 2011 Správce o dodání podkladu, na jehož základě 
rozhodl o popření předmětné Pohledávky, dosud však nebylo poskytnuto ze strany Správce žádné 
vysvětlení; 

• Podle informací ECM Správce nedisponuje žádným dokumentem, ospravedlňujícím popření 
předmětné pohledávky společnosti Astin Capital; 

• Pohledávka společnosti Astin Capital je vůbec největší pohledávkou za ECM, tvořící většinu 
nezajištěných pohledávek za ECM; 

• I přes výše uvedené (tj. neexistenci jediného podkladu odůvodňujícího popření předmětné 
pohledávky společnosti Astin Capital, a naopak za existence četných podkladů potvrzujících řádné 
přihlášení předmětné Pohledávky, jak je uvedeno výše) insolvenční Správce předmětnou 
Pohledávku popírá; 

• Pokud v důsledku popření této pohledávky nebude umožněno společnosti Astin Capital hlasovat 
na schůzi věřitelů ECM svolané insolvenčním soudem na den 20. července 2011, je zřejmé že to 
bude mít zásadní vliv na rozhodnutí této schůze věřitelů ECM; 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že pokud i přes výše uvedená vysvětlení, regulatorní 
odkazy a posudky renomovaných lucemburských právních kanceláří, které byly dodány 
Správci, a které bezvýhradně potvrzují bezdůvodnost popření předmětné pohledávky 
společnosti Astin Capital, Správce nezmění svůj názor a na popření pohledávky bude trvat, 
jedná se o krok, jehož cílem je významně ovlivnit výsledek hlasování o způsobu řešení úpadku 
ECM. 

Důkazy, které byly k tomuto vyjádření předloženy insolvenčnímu soudu.  
 
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. 
 


