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ZA~CZNIK

A.

Db celow rozdzialu przez Rz~ Stan6w Zjednoczonych sumy maj~cej bye
Rz~d

zapIaconCi: przez
prawa i interesy

zwi~zane

i

tego ns wlasnosc lub inaczej
zacji,

przej~eia

s~

Polski, "roszczeniami obywateli Stanow Zjednoczonych"
odnosz~ce si~

przej~tego

na wlasno§e lub innego

do mienia znacjonalizowanego,

przez

Polsk~,

przej~cia,

przej~

ktore od daty nacjonali-

I al

!
!

do dnia wejscia w zycie

niniejszego ukladu, byly nieprzerwanie, z zastrzezeniem postanowien w paragrafach B i C niniejszego

it

I
I

zal~ezniks:

I

bezposrednio wla snosci~ osob fizycznych

b~dqcych

ob:y-watelami

I
I

Stan6w Zjednoczonyeh;
j

!

Ibl

j

bezposrednio wlasno§eiq osob prawnyeh utworzonych na podstawie
prawa Stanow Zjednoczonych, jednego z wchodzqcych w sklad stan6w

I

lub ich innej jednostki politycznej, kt6ryeh

pi~edzlesiqt

lub

~

II

wi~cej

snosci~

kapitalu akeyjnego lub udzialow majqtkowych bylo wIa-

I

lub ich innej jednostki politycznej, ktorych

1

lub

!

wi~cej

snosci~

wchodz~cych

w sklad stanow

pi~6dziesiqt

procent

kapitalu akcyjnego lub udzialow majqtkowych bylo wIa

osob fizycznych

b~d~cych

obywatelami Stan6w Zjednoczonych,

bezposrednio lub posrednio poprzez udzialy w jednej lub kilku oso
bach prawnych jakiejkolwiek narodowosci;

Idl

posrednio wlasnosci q osob fizycznych

I

I

lei bezposrednio wlasnosci q osob prawnyeh utworzonych na podstawie
prawa Stan6w Zjednoczonych, jednego z

!

!

obywateli Stan6w Zjednoczonych;

I

I
!

procent 1

)

I

I

b~dqcych

obywatelami 5tanow

Zjednoczonych lub osob prawnyeh utworzonych na podstawie prawa
Stanow Zjednoczonych, jednego z wchodzqcych w sklad stanow lub
ich innej jednostki politycznej, poprzez udzialy w osobach

pra~

I
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nych utworzonych na podstawie prawa Stanow Zjednoczonych, jednego
z

wchodz~cych

w sklad stanow lub ich innej jednostki politycznej,

ktore nie zostaly obj~te wyzej kategori~
/e/

Ibl lub I ej;

posrednio wlasnosei~ osob obj~tych wyzej kategori~ /a/, Ib/ lub
le/, poprzez wlasnosc kapitalu akcyjnego lub bezposrednich udzia
low majCltkowych w osobach prawnyeh utworzonyeh na podstawie prawa
polskiego, ktoryeh jakakolwiek
Polsk~,

przej~ta

mienia zostala

przez

lub w osobach prawnyeh utworzonyeh na podstawie prawa nie

mieckiego, ktorych
przez

cz~sc

przewazaj~ca ez~sc

mienia zostala

przej~ta

Polsk~;

/fl posrednio wIasnosciCl os6b
wlasnosc osob prawnych,

0

obj~tyeh

wyZej kategoriCl /d/ poprzez

ktorych mowa w koncu zdania

dotyez~eego

tej kategorii, kapitalu akeyjnego lub bezposrednieh udzialow ma
j~tkowych

w osobach prawnyeh utworzonych na podstawie prawa pol

skiego, ktorych jakakolwiek

cz~sc

mienia zostala

przej~ta

przez

Polsk~, lub w osobach prawnych utworzonych na po'dstawie prawa

niemieekiego, ktorych
przez

/g/

Polsk~,

przewa~aj~ea ez~sc

mienia zostala

a ktore zaprzestaly swej dzialalnosei; lub

posrednio wIasnosciCl osob obj~tych wyz~j kategoriCl
lub

Id/,

przez

przej~ta

lal, Ib/, /e/

majClcych interesy, ktore I~eznie stanowiCl znaczn~ sum~,

ka~dCl

ilosc osob prawnych zorganizowanych na podstawie prawa

jakiegokolwiek kraju, kt6rych znaezna
j~ta przez.Polsk~,

cz~sc

mienia zostala prze

z wyjCltkiem jednak interesow, ktOre podlegajCl

odszkodowaniu ns mocy jakiegokolwiek innego ukladu
wego, w ktorym

stron~

mi~dzynarodo

jest Polska.

B. ·Osoby prawne utworzone na podstawie prawa Stanow Zjednoczonyeh, jednego
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z wchodzqcych w sklad stanow lub ich innej jednostki politycznej, ktore zostaly
zreorganizowane w drodze

post~powania

i interesy zwiqzane lub odnoszqce
przej~te

przez

Polsk~, b~dq

si~

sqdowego, po tyro, jak ich rnienie lub prawa
do rni.enia zostaly znacjonalizowane lub

uczestniczyly w surnie majqcej bye zaplaconq przez

RZqd Polski tylko w takiej mierze, w jakiej kapital skcyjny lub udzialy
w tekich osobach prawnych byly w czasie nacjonalizacji lub
snosciq osob fizycznych

b~dqcych

maj~tkowe

ir~ego przej~cia

wIa

obywatelarni Stanow Zjednoczcnych, bezposrednio

lub posrednio poprzez udzialy w jednej lub kilku osobach prawnych, utworzonych
na podstawie prawaStanow Zjednoczonych, jednego z

wchcdz~cych

w sklad stanow

lub ich innej jednostki politycznej.

c.

Roszczenia oparte w calosci lub

cz~sci

na wlasnosci nabytej po dacie

zastosowania dyskryminujqcych niernieckich zarzqdzen, pozbawiajqcych lub ograniczajqcych prawa wlascicieli takiej wlasnosci,
bye zaplaconq przez RZqd Polski tylko w takiej
oparte

DB

wlasnosci nabytej w tych warunkach.

b~dq

partycypowac w sumie majqcej

cz~sci

tych roszczeo, ktore nie Sq

!

I
I

