Informacja o przyczynach i skutkach wydania decyzji o zwrotnym przeniesieniu niektórych praw
majątkowych i zobowiązań
Z dniem 28 lutego 2020 r. nastąpiło zwrotne przeniesienie niektórych praw majątkowych i zobowiązań
z Banku Nowego BFG S.A. do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
Przeniesienie zwrotne nastąpiło na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wydanej
na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm.).
Na mocy przedmiotowej decyzji wszystkie prawa majątkowe i zobowiązania Banku Nowego BFG S.A.
wynikające z umowy dzierżawy wartości niematerialnych i prawnych nr 1/2015 zawartej w dniu 30
października 2015 r. pomiędzy Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym a PBS IP spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (dalej: „umowa dzierżawy”) zostały zwrotnie przeniesione z
Banku Nowego BFG S.A. do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
Na podstawie umowy dzierżawy Podkarpacki Bank Spółdzielczy był m.in.:
1)
uprawniony do używania i pobierania pożytków z przedmiotu dzierżawy w postaci prawa
ochronnego na znak towarowy PBSBank Podkarpacki Bank Spółdzielczy zarejestrowanego w Urzędzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz autorskich praw majątkowych do utworów w postaci
różnych wariantów znaku słowno-graficznego PBSBank – Bank na podstawie umowy był uprawniony
do umieszczania przedmiotowego znaku towarowego i jego wariantów na towarach, materiałach,
komponentach lub usługach prezentowanych, reklamowanych, oferowany, oznaczanych lub
sprzedawanych,
2)

zobowiązany do ponoszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Na podstawie decyzji BFG z 15 stycznia 2020 r. znak DPR.721.1.2019, DPR.721.1.2020, DPR.721.3.2020,
DPR.721.2.2020 (doręczonej Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu w dniu 17 stycznia 2020 r.)
wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego wszczęta została przymusowa restrukturyzacja i m.in.
został wobec niego zastosowany instrument przymusowej restrukturyzacji w formie instytucji
pomostowej, wskutek tego do Banku Nowego BFG S.A. przeniesione zostały m.in. prawa majątkowe i
zobowiązania Podkarpackiego Banku Spółdzielczego wynikające z umowy dzierżawy.
Dla Banku Nowego BFG S.A., który od 20 stycznia 2020 r. wstąpił w prawa i obowiązki Podkarpackiego
Banku Spółdzielczego wynikające z umowy dzierżawy, możliwość korzystania z przedmiotu umowy
dzierżawy nie miała żadnej wartości, gdyż prowadzi on działalność pod własną firmą, odmienną od
firmy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i nie korzysta ze znaku towarowego objętego umową
dzierżawy. Jednocześnie wskazać należy, że przeniesienie do Banku Nowego BFG S.A. praw
majątkowych i zobowiązań z umowy dzierżawy wiązało się m.in. z obowiązkiem uiszczania przez Bank
Nowy BFG S.A. czynszu dzierżawnego.

