TABELA ZBIEŻNOŚCI

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

TYTUŁ PROJEKTU:

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/109/WE z dnia 16 września 2009 r.
zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855?EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1):
2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w
przypadku połączeń i podziałów, Dz. U. UE L. z 2009 r. nr 259 s. 14
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 2)
Jedn.
red.

Treść przepisu UE

3)

Koniecz
-ność
wdrożenia

Jedn.
red. (*)

Treść przepisu/ów projektu (*)

T/N
Art. 1

W dyrektywie 77/91/EWG
następujące zmiany:

wprowadza

Uzasadnienie uwzględnienia w
projekcie przepisów
wykraczających poza
minimalne wymogi prawa UE
(**)

się

Art. 1 w art. 1 ust. 1 tiret czternaste otrzymuje brzmienie: nie
pkt 1 "- w Finlandii: julkinen osakeyhtiö/publikt
Art. 1
pkt 2

aktiebolag";
w art. 10 dodaje się ustęp w brzmieniu:
"5. Państwa członkowskie mogą zdecydować o
niestosowaniu
niniejszego
artykułu
w
przypadku tworzenia nowej spółki przez
połączenie lub podział, jeśli sporządzono
sprawozdanie niezależnego biegłego w
sprawie projektu warunków połączenia lub
podziału.
Jeżeli państwa członkowskie zdecydują o
stosowaniu
niniejszego
artykułu
w
przypadkach, o których mowa w akapicie
pierwszym,
mogą
postanowić,
by
sprawozdanie przewidziane w niniejszym
artykule
i
sprawozdanie
niezależnego
biegłego w sprawie projektu warunków
połączenia
lub
podziału
mogły
być
sporządzone przez tego samego biegłego lub

tak

Art.
§ 2. W przypadku określonym w §1 pkt 3 do nie dotyczy
5031 § majątku spółki przejmowanej albo majątków
2 ksh
spółek łączących się przez zawiązanie nowej
spółki stosuje się odpowiednio przepisy art.
311-3121, jeżeli spółka przejmująca albo
spółka nowo zawiązana jest spółką akcyjną.
§ 3. Jeżeli zgodnie z § 1 lub § 2 plan podziału
Art.
5381 § nie jest poddany badaniu przez biegłego, do
składników majątku przypadających w planie
3 ksh
podziału spółce przejmującej albo nowo
zawiązanej, będącej spółką akcyjną, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 311-3121. Jeżeli
sporządzane jest sprawozdanie, o którym

tych samych biegłych.";

Art. 1
pkt 3

Art. 2
Art. 2
pkt 1
Art. 2
pkt 2

w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Państwa członkowskie mogą zadecydować o
niestosowaniu przepisów ust. 2, jeżeli
podwyższenie kapitału subskrybowanego
następuje w celu połączenia, podziału lub
publicznej oferty nabycia lub wymiany akcji i w
celu dokonania wypłat akcjonariuszom spółki
przejętej albo podzielonej lub akcjonariuszom
spółki stanowiącej przedmiot publicznej oferty
nabycia lub wymiany akcji.
Jednak w przypadku połączenia lub podziału
państwa członkowskie stosują postanowienia
zawarte w akapicie pierwszym wyłącznie w
sytuacji sporządzenia sprawozdania w
sprawie projektu warunków połączenia lub
podziału przez niezależnego biegłego.
Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się
zastosować przepisy ust. 2 w przypadku
połączenia lub podziału, mogą postanowić, by
sprawozdanie przewidziane w niniejszym
artykule
i
sprawozdanie
niezależnego
biegłego w sprawie projektu warunków
połączenia
lub
podziału
mogły
być
sporządzone przez tego samego biegłego lub
tych samych biegłych.".
W dyrektywie 78/855/EWG wprowadza się
następujące zmiany:
w art. 1 ust. 1 tiret czternaste otrzymuje brzmienie:
"- Finlandia:
julkinen
osakeyhtiö/publikt
aktiebolag";
w art. 6 dodaje się akapity w brzmieniu:
"Każda łącząca się spółka zwolniona jest z
wymogu publikacji określonego w art. 3 dyrektywy
68/151/EWG,
jeżeli
na
okres
ciągły,
rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed
datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na
którym zapadnie decyzja dotycząca projektu
warunków połączenia, oraz kończący się nie

tak

jak
wyżej

mowa w art. 536 § 1, należy do niego
dołączyć informację o sporządzeniu w trybie
art. 312 opinii biegłych rewidentów. Należy
także wskazać sąd rejestrowy, w którym
opinia biegłych rewidentów została złożona.
jak wyżej
nie dotyczy

nie
tak

Art.
§21. Przepisu § 2 nie stosuje się do spółki, nie dotyczy
500 § która nie później niż na miesiąc przed dniem
21 ksh rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo
walnego zgromadzenia, na którym ma być
podjęta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie
do dnia zakończenia tego zgromadzenia
bezpłatnie
udostępni
do
publicznej
2

wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego
zgromadzenia, bezpłatnie udostępni ona do
publicznej wiadomości projekt warunków tego
łączenia na swojej stronie internetowej. Państwa
członkowskie nie uzależniają tego zwolnienia od
innych wymogów i ograniczeń niż te, które są
konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron
internetowych i autentyczności dokumentów, oraz
mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia
wyłącznie w zakresie, w jakim są one
proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.
W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa
członkowskie mogą wymagać, by publikacji
dokonano za pośrednictwem centralnej platformy
cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy
68/151/EWG.
Państwa
członkowskie
mogą
alternatywnie wymagać, by taka publikacja została
dokonana
na
jakiejkolwiek
innej
stronie
internetowej wyznaczonej przez nie w tym celu. W
razie gdy państwa członkowskie skorzystają z
jednej z tych możliwości, zapewniają, aby od
spółek nie pobierano żadnej szczególnej opłaty za
taką publikację.
W przypadku gdy wykorzystuje się stronę
internetową inną niż centralna platforma cyfrowa,
odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony
internetowej jest publikowane za pośrednictwem
centralnej platformy cyfrowej co najmniej na
miesiąc przed datą wyznaczoną na walne
zgromadzenie.
Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji
projektu warunków łączenia na stronie internetowej
oraz być bezpłatnie dostępne dla publiczności. Od
spółek nie pobiera się szczególnych opłat za taką
publikację.
Zakaz pobierania od spółek szczególnych opłat za
publikację zawarty w akapitach trzecim i czwartym
nie wpływa na możliwość przenoszenia przez
państwa
członkowskie
na
spółki
kosztów
związanych z centralną platformą cyfrową.
Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek,
by przez dany okres po walnym zgromadzeniu
udostępniały informacje na swojej stronie
internetowej lub, w stosownych przypadkach, za
pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej lub na

wiadomości plan połączenia na swojej stronie
internetowej.
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Art. 2
pkt 3
Art. 2
pkt 4

innej stronie internetowej wyznaczonej przez to
państwo członkowskie. Państwa członkowskie
mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w
dostępie do strony internetowej lub do centralnej
platformy cyfrowej, spowodowanego czynnikami
technicznymi lub innymi.";
w art. 8 dodaje się akapit w brzmieniu:
"Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się
przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.";
art. 9 otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 9
1. Organy administrujące lub zarządzające każdej
ze spółek dokonujących łączenia przygotowują
szczegółowe
pisemne
sprawozdanie
wyjaśniające projekt warunków łączenia oraz
przedstawiające ich prawne i ekonomiczne
podstawy, zwłaszcza stosunek wymiany akcji.
W sprawozdaniu tym należy również zawrzeć
opis
wszelkich
szczególnych
trudności
powstałych w związku z wyceną.
2. Organy administrujące lub zarządzające każdej
z zaangażowanych spółek informują walne
zgromadzenie swojej spółki oraz organy
administrujące
lub
zarządzające
innych
zaangażowanych spółek, tak aby te ostatnie
mogły poinformować walne zgromadzenia
swych spółek o wszelkich istotnych zmianach w
zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły
pomiędzy
dniem
sporządzenia
projektu
warunków
łączenia
a
datą
walnego
zgromadzenia, które ma podjąć decyzję w
kwestii projektu warunków połączenia.
3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że za
zgodą wszystkich akcjonariuszy i osób
posiadających inne
papiery wartościowe
przyznające
prawo
głosu
w
spółkach
uczestniczących w łączeniu nie wymaga się
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, lub
informacji, o których mowa w ust. 2.";

nie
tak

Art.
§ 2. Zarząd każdej z łączących się spółek jest nie dotyczy
501 § 2 obowiązany informować zarządy pozostałych
ksh
spółek tak, aby mogły one poinformować
zgromadzenia wspólników albo walne
zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach
w zakresie aktywów i pasywów, które
nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu
połączenia a dniem powzięcia uchwały o
połączeniu.
Art.
§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały
505 § 4 o połączeniu spółek wspólnikom należy ustnie
ksh
przedstawić istotne elementy treści planu
połączenia, sprawozdania zarządu i opinii
biegłego oraz o wszelkich istotnych zmianach
w zakresie aktywów i pasywów, które
nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu
połączenia a dniem powzięcia uchwały.
Art.
§ 1. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z
5031 § łączących się spółek wyrazili zgodę nie jest
1 ksh
wymagane:
1) sporządzenia sprawozdania, o którym
mowa w art. 501 §1 lub
2) udzielenie informacji, o których mowa
w art. 501 § 2 lub
3) badanie planu połączenia przez
biegłego i jego opinia.
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Art. 2 w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:
nie
a)
w
ust.
1
wprowadza
się
następujące
zmiany:
pkt 5
(i) lit. c) i d) otrzymują brzmienie:
lit. a
"c) w
stosownych
przypadkach,
ppkt i)
sprawozdania
rachunkowego

Art. 2
pkt 5
lit. a
ppkt
ii)

Art. 2
pkt 5
lit. b

sporządzonego na dzień, który nie
może być wcześniejszy niż pierwszy
dzień trzeciego miesiąca poprzedzający
dzień sporządzenia projektu warunków
łączenia, jeśli ostatnie sprawozdanie
finansowe
odnosi
się
do
roku
budżetowego, który zakończył się
więcej niż sześć miesięcy przed tym
dniem;
d) w
stosownych
przypadkach,
sprawozdań organów administrujących
lub zarządzających łączących się
spółek, przewidzianych w art. 9;";
(ii) dodaje się akapit w brzmieniu:
"Do celów akapitu pierwszego lit. c) nie wymaga
się sprawozdania rachunkowego, jeśli spółka
publikuje półroczne sprawozdania finansowe,
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2004/109/WE, oraz
udostępnia je akcjonariuszom zgodnie z
niniejszym
ustępem.
Ponadto
państwa
członkowskie mogą postanowić, że nie wymaga
się sprawozdania rachunkowego, jeśli wszyscy
akcjonariusze i osoby posiadające inne papiery
wartościowe, z którymi związane jest prawo
głosu w spółkach uczestniczących w łączeniu,
wyrażą na to zgodę.";
w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:
"W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na
wykorzystanie przez spółkę elektronicznych
sposobów przekazywania informacji, kopie takie
mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.";

Art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

tak

Art.
§ 4. Informacji o której mowa w § 2 pkt 4 nie nie dotyczy
499 § 4 sporządza spółka publiczna, jeżeli zgodnie z
ksh
przepisami o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych publikuje i udostępnia
akcjonariuszom
półroczne
sprawozdania
finansowe.

tak

Art.
§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im nie dotyczy
505 § 3 bezpłatnie w lokalu spółki odpisów
ksh
dokumentów, o których mowa w § 1 i 2.
Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na
wykorzystanie przez spółkę elektronicznych
sposobów przekazywania informacji można
przesłać odpisy tych dokumentów w formie
elektronicznej.
Art.
§ 31. Przepisów § 1, 2 i § 3 zd.1 nie stosuje się nie dotyczy

tak
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pkt 5 "4. Spółka zwolniona jest z wymogu udostępniania
dokumentów, o których mowa w ust. 1, w swojej
lit. c

Art. 2
pkt 6

siedzibie, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający
się co najmniej na miesiąc przed datą
wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym
zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków
połączenia, oraz kończący się nie wcześniej niż
wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia,
udostępni je na swojej stronie internetowej.
Państwa
członkowskie
nie
uzależniają
powyższego zwolnienia od innych wymogów lub
ograniczeń innych niż te, które są konieczne do
zapewnienia
bezpieczeństwa
stron
internetowych i autentyczności dokumentów,
oraz mogą nałożyć takie wymogi lub
ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są
one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.
Ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy strona
internetowa umożliwia akcjonariuszom, przez
cały okres wskazany w akapicie pierwszym
niniejszego
ustępu,
ściągnięcie
i
druk
dokumentów, o których mowa w ust. 1. Jednak
w takim przypadku państwa członkowskie mogą
postanowić,
że
spółka
ma
obowiązek
udostępnić
te
dokumenty
do
wglądu
akcjonariuszy w swojej siedzibie.
Państwa członkowskie mogą wymagać od
spółek, by przez dany okres po walnym
zgromadzeniu udostępniały informacje na
swojej
stronie
internetowej.
Państwa
członkowskie
mogą
określić
skutki
tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony
internetowej,
spowodowanego
czynnikami
technicznymi lub innymi.";
art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W tym celu przepisy ustawowe państw
członkowskich przewidują co najmniej, że tacy
wierzyciele są uprawnieni do uzyskania
odpowiednich zabezpieczeń, w przypadku
gdy sytuacja finansowa łączących się spółek
czyni tę ochronę niezbędną i o ile wierzyciele
nie uzyskali wcześniej takich zabezpieczeń.
Państwa członkowskie ustalają warunki
ochrony, o której mowa w ust. 1 oraz w
akapicie pierwszym niniejszego ustępu. W

505 § gdy spółka nie później niż na miesiąc przed
31 ksh dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników
albo walnego zgromadzenia, na którym ma
być
podjęta
uchwała
o
połączeniu,
nieprzerwanie
do
dnia
zakończenia
zgromadzenia podejmującego uchwałę w
sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do
publicznej wiadomości dokumenty, o których
mowa w § 1 i 2 na swojej stronie internetowej
bądź w tym terminie umożliwi wspólnikom na
swojej stronie internetowej dostęp do tych
dokumentów w wersji elektronicznej i ich
druk.

tak

Art.
§ 2. Wierzyciele łączącej się spółki, którzy nie dotyczy
496 § 2 zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu
ksh
miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i
uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest
zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby
sąd
właściwy według siedziby spółki
przejmującej albo nowo zawiązanej udzielił im
stosownego zabezpieczenia ich roszczeń,
jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało
6

Art. 2
pkt 7

każdym przypadku państwa członkowskie
zapewniają
wierzycielom
możliwość
zwrócenia się do odpowiedniego organu
administracyjnego
lub
sądowego
o
odpowiednie zabezpieczenia, pod warunkiem
że są w stanie wykazać w sposób wiarygodny,
iż z powodu połączenia zaspokojenie ich
roszczeń jest zagrożone oraz że nie uzyskali
odpowiednich zabezpieczeń od spółki.";
w art. 23 skreśla się ust. 4;

ustanowione przez łączącą się spółkę
przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną.

nie

Art. 2 w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:
pkt 8 a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

nie

Art. 2
pkt 9

nie

Art. 2
pkt 10

"Takie operacje są regulowane przepisami
rozdziału II.";
b) dodaje się zdanie w brzmieniu:
"Państwa członkowskie nie nakładają jednak
wymogów określonych w art. 5 ust. 2, lit. b), c) i
d), art. 9, 10, art. 11 ust. 1 lit. d) i e), art. 19 ust.
1 lit. b), art. 20 oraz 21.";
w art. 25 wprowadza się następujące zmiany:
a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
"Państwa członkowskie nie stosują art. 7 do
operacji, o których mowa w art. 24, jeśli są
spełnione następujące warunki:";
b) w lit. b) skreśla się zdanie drugie;
c) dodaje się akapit w brzmieniu:
"Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się
przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.";
w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:
a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
"W przypadkach łączenia przez przejęcie
dokonywanego przez spółkę, która posiada 90
% lub więcej, ale nie całość, akcji i innych
papierów wartościowych przyznających prawo
głosu na walnym zgromadzeniu przejmowanej
spółki lub przejmowanych spółek, państwa
członkowskie nie wymagają zatwierdzenia
łączenia przez walne zgromadzenie spółki
przejmującej, pod warunkiem że spełnione są
następujące warunki:";
b) lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) co najmniej na miesiąc przed datą

nie
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Art. 2
pkt 11

Art. 3
Art. 3
pkt 1

określoną w lit. a) wszyscy akcjonariusze
spółki przejmującej muszą być uprawnieni
do przeglądu dokumentów wymienionych w
art. 11 ust. 1 lit. a), b) oraz, w stosownych
przypadkach, art. 11 ust. 1 lit. c), d) i e) w
siedzibie spółki;";
c) dodaje się akapit w brzmieniu:
"Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się
przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.";
w art. 28 wprowadza się następujące zmiany:
a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
"Państwa członkowskie nie nakładają wymogów
określonych w art. 9, 10 i 11 w przypadku
łączeń w rozumieniu art. 27, jeśli spełnione są
następujące warunki:";
b) w lit. c) dodaje się następujące sformułowanie:
"lub przez organ administracyjny wyznaczony
przez państwo członkowskie do tego celu.";
c) dodaje się akapit w brzmieniu:
"Państwo członkowskie nie ma obowiązku
stosowania przepisów akapitu pierwszego, jeżeli
w prawie tego państwa członkowskiego istnieje
przepis uprawniający spółkę przejmującą, bez
wcześniejszej publicznej oferty przejęcia, do
żądania od wszystkich posiadaczy pozostałych
papierów wartościowych spółki lub spółek, które
mają zostać przejęte, sprzedania jej tych
papierów wartościowych przed połączeniem po
uczciwej cenie.".
W dyrektywie 82/891/EWG wprowadza się
następujące zmiany:
w art. 4 dodaje się akapity w brzmieniu:
"Każda ze spółek zaangażowanych w podział
zwolniona jest z wymogu publikacji zawartego w
art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, jeżeli na okres ciągły
rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed
datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na
którym zapadnie decyzja dotycząca projektu
warunków podziału, oraz kończący się nie
wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego
zgromadzenia, bezpłatnie udostępni ona do
publicznej wiadomości projekt warunków tego
podziału na swojej stronie internetowej. Państwa
członkowskie nie uzależniają tego zwolnienia od

nie

tak

Art.
§ 3. Plan podziału należy ogłosić nie później nie dotyczy
535 § 3 niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia
ksh
pierwszej uchwały w sprawie podziału, o
której mowa w art. 541. Spółka dzielona albo
spółka przejmująca nie jest obowiązana do
ogłoszenia planu podziału, gdy nie później niż
na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia
zgromadzenia wspólników albo walnego
zgromadzenia, na którym ma być powzięta
pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której
mowa w art. 541, nieprzerwanie do dnia
8

innych wymogów i ograniczeń niż te, które są
konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron
internetowych i autentyczności dokumentów, oraz
mogą nakładać takie wymogi lub ograniczenia
wyłącznie w zakresie, w jakim są one
proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.
W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa
członkowskie mogą wymagać, by publikacji
dokonano za pośrednictwem centralnej platformy
cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy
68/151/EWG.
Państwa
członkowskie
mogą
alternatywnie wymagać, by taka publikacja została
dokonana
na
jakiejkolwiek
innej
stronie
internetowej wyznaczonej przez nie w tym celu. W
przypadku gdy państwa członkowskie skorzystają z
jednej z tych możliwości, dbają one o to, by nie
pobierano żadnej specjalnej opłaty za tę publikację.
W przypadku gdy wykorzystuje się witrynę
internetową inną niż centralna platforma cyfrowa,
odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony
internetowej jest publikowane za pośrednictwem
centralnej platformy cyfrowej co najmniej na
miesiąc przed datą wyznaczoną na walne
zgromadzenie. Odniesienie to powinno zawierać
datę publikacji projektu warunków podziału na
stronie internetowej oraz być bezpłatnie dostępne
dla publiczności. Od spółek nie pobiera się
specjalnych opłat za taką publikację.
Zakaz pobierania od spółek specjalnych opłat za
publikację zawarty w akapitach trzecim i czwartym
nie wpływa na możliwość przenoszenia przez
państwa
członkowskie
na
spółki
kosztów
związanych z centralną platformą cyfrową.
Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek,
by przez dany okres po walnym zgromadzeniu
nadal udostępniały informacje na swojej stronie
internetowej lub, w stosownych przypadkach, za
pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej lub na
innej stronie internetowej wyznaczonej przez to
państwo członkowskie. Państwa członkowskie
mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w
dostępie do strony internetowej lub do centralnej
platformy cyfrowej, spowodowanych czynnikami
technicznymi lub innymi.";

zakończenia zgromadzenia podejmującego
uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie
udostępni do publicznej wiadomości plan
podziału na swojej stronie internetowej.
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Art. 3 w art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:
nie
"Do
celów
akapitu
pierwszego
lit.
b)
stosuje
się
pkt 2
Art. 3
pkt 3

przepisy art. 9 ust. 2, 3 i 4.".
w art. 7 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
"W odpowiednich przypadkach informuje on o
sporządzeniu sprawozdania o wkładach innych niż
gotówkowe, o których mowa w art. 27 ust. 2
dyrektywy 77/91/EWG, dla spółek przejmujących, i
o rejestrze, w którym należy złożyć sprawozdanie.";

tak

Art.
§ 3. Jeżeli zgodnie z § 1 lub § 2 plan podziału nie dotyczy
5381 § nie jest poddany badaniu przez biegłego, do
3 ksh
składników majątku przypadających w planie
podziału spółce przejmującej albo nowo
zawiązanej, będącej spółką akcyjną, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 311-3121. Jeżeli
sporządzane jest sprawozdanie, o którym
mowa w art. 536 § 1, należy do niego
dołączyć informację o sporządzeniu w trybie
art. 312 opinii biegłych rewidentów. Należy
także wskazać sąd rejestrowy, w którym
opinia biegłych rewidentów została złożona.

Art. 3 w art. 8 skreśla się ust. 3;
nie
pkt 4
Art. 3 w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:
nie
a)
w
ust.
1
wprowadza
się
następujące
zmiany:
pkt 5
(i) lit. c) i d) otrzymują brzmienie:
lit. a
"c) w
stosownych
przypadkach,
ppkt i)
sprawozdania
rachunkowego

Art. 3
pkt 5
lit. a
ppkt
ii)

sporządzonego na dzień, który nie
może być wcześniejszy niż pierwszy
dzień trzeciego miesiąca poprzedzający
dzień sporządzenia projektu warunków
podziału, jeśli ostatnie sprawozdanie
finansowe
odnosi
się
do
roku
budżetowego, który zakończył się
więcej niż sześć miesięcy przed tym
dniem;
d) tam, gdzie ma to zastosowanie,
sprawozdaniami
organów
administrujących lub zarządzających
spółek uczestniczących w podziale,
przewidzianych w art. 7 ust. 1;";
(ii) dodaje się akapit w brzmieniu:
"Do celów akapitu pierwszego lit. c) nie wymaga się
sprawozdania rachunkowego, jeśli spółka publikuje
półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z art.
5 dyrektywy 2004/109/WE, oraz udostępnia je
akcjonariuszom zgodnie z niniejszym ustępem.”;

tak

Art.
§ 4. Informacji o której mowa w § 2 pkt 4 nie nie dotyczy
534 § 4 sporządza spółka publiczna, jeżeli zgodnie z
ksh
przepisami o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o
10

Art. 3 w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:
tak
pkt 5 "W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na
wykorzystanie przez spółkę elektronicznych
lit. b sposobów przekazywania informacji, kopie takie
mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.";

Art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:
tak
pkt 5 "4. Spółka zwolniona jest z wymogu udostępniania
dokumentów, o których mowa w ust. 1, w swojej
lit. c
siedzibie, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający
się co najmniej na miesiąc przed datą
wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym
zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków
podziału, oraz kończący się nie wcześniej niż
wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia,
udostępni je na swojej stronie internetowej.
Państwa
członkowskie
nie
uzależniają
powyższego zwolnienia od innych wymogów lub
ograniczeń niż te, które są konieczne do
zapewnienia
bezpieczeństwa
stron
internetowych i autentyczności dokumentów,
oraz mogą one nakładać takie wymogi lub
ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są
one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.
Ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy strona
internetowa umożliwia akcjonariuszom, przez
cały okres, o którym mowa w akapicie
pierwszym niniejszego ustępu, ściągnięcie i
druk dokumentów, o których mowa w ust. 1.
Jednak
w
takim
przypadku
państwa
członkowskie mogą postanowić, że spółka ma
obowiązek udostępnić te dokumenty do wglądu
akcjonariuszy w swojej siedzibie.
Państwa członkowskie mogą wymagać od
spółek, by przez dany okres po walnym
zgromadzeniu nadal udostępniały informacje na
swoich stronach internetowych. Państwa
członkowskie
mogą
określić
skutki

spółkach publicznych publikuje i udostępnia
akcjonariuszom
półroczne
sprawozdania
finansowe.
Art.
§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im nie dotyczy
540 § 3 bezpłatnie w lokalu spółki dokumentów, o
ksh
których mowa w § 1. Wspólnikom, którzy
wyrazili zgodę na wykorzystanie przez spółkę
elektronicznych sposobów przekazywania
informacji można przesłać odpisy tych
dokumentów w formie elektronicznej.
Art.
§ 31. Przepisów § 1, 2 i § 3 zd.1 nie stosuje się nie dotyczy
540 § gdy spółka nie później niż na miesiąc przed
31 ksh dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników
albo walnego zgromadzenia, na którym ma
być powzięta uchwała w sprawie podziału,
nieprzerwanie
do
dnia
zakończenia
zgromadzenia podejmującego uchwałę w
sprawie podziału, bezpłatnie udostępni do
publicznej wiadomości dokumenty, o których
mowa w § 1 i
2
na swojej stronie
internetowej bądź w tym terminie umożliwi
wspólnikom na swojej stronie internetowej
dostęp do tych dokumentów w wersji
elektronicznej i ich druk.
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Art. 3
pkt 6

Art. 3
pkt 7

tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony
internetowej,
spowodowanego
czynnikami
technicznymi lub innymi.";
art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W
tym
celu
ustawodawstwa
państw
członkowskich stanowią co najmniej, że tacy
wierzyciele są uprawnieni do uzyskania
odpowiednich środków zabezpieczających tam,
gdzie sytuacja finansowa spółki dzielonej i
spółki, na którą to zobowiązanie będzie
przeniesione, zgodnie z planem podziału czyni
tę ochronę niezbędną i o ile wierzyciele nie
uzyskali wcześniej takich zabezpieczeń.
Państwa
członkowskie
ustalają
warunki
ochrony, o której mowa w ust. 1 oraz w akapicie
pierwszym niniejszego ustępu. W każdym
przypadku państwa członkowskie zapewniają
wierzycielom możliwość zwrócenia się do
odpowiedniego organu administracyjnego lub
sądowego o stosowne zabezpieczenia, pod
warunkiem że są w stanie wykazać w sposób
wiarygodny, iż z powodu podziału zaspokojenie
ich roszczeń jest zagrożone oraz że nie uzyskali
odpowiednich zabezpieczeń od spółki.";
w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:
a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
"Bez uszczerbku dla art. 6 państwa
członkowskie nie wymagają zatwierdzenia
podziału przez walne zgromadzenie spółki
dzielonej, jeżeli spółki przejmujące posiadają
wszystkie akcje spółki dzielonej oraz wszelkie
inne papiery wartościowe uprawniające je do
głosowania na walnym zgromadzeniu spółki
dzielonej i spełnione są następujące warunki:";
b) w lit. b) skreśla się zdanie drugie;
c) skreśla się lit. c);
d) dodaje się akapit w brzmieniu:
"Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się
art. 9 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 10.";

tak

Art.
§ 2. Wierzyciele spółki dzielonej oraz spółki nie dotyczy
546 § 2 przejmującej, którzy zgłosili swoje roszczenia
ksh
w okresie między dniem ogłoszenia planu
podziału a dniem ogłoszenia podziału i
uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest
zagrożone przez podział, mogą żądać, aby sąd
właściwy według siedziby odpowiednio spółki
dzielonej albo spółki przejmującej udzielił im
stosownego zabezpieczenia ich roszczeń,
jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało
ustanowione przez spółkę uczestniczącą w
podziale.

tak

Art.
5501
ksh

W przypadku podziału przez przejęcie podział nie dotyczy
może być przeprowadzony bez powzięcia
przez zgromadzenie wspólników albo walne
zgromadzenie spółki dzielonej uchwały, o
której mowa w art. 541, jeżeli spółki
przejmujące posiadają wszystkie udziały albo
akcje spółki dzielonej. W tym przypadku
ogłoszenie albo udostępnienie planu podziału,
o którym mowa w art. 535 § 3 oraz
udostępnienie dokumentów, o których mowa
w art. 540 następuje co najmniej na miesiąc
przed dniem złożenia wniosku o wykreślenie
spółki dzielonej; informacje o których mowa
w art. 536 § 4 dotyczą wszelkich istotnych
zmian w zakresie składników majątkowych
(aktywów i pasywów), które nastąpiły
pomiędzy dniem sporządzenia planu podziału
12

a dniem wpisu podziału do rejestru.
Art.
pkt
lit. a
Art.
pkt
lit. b

3
8

w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się ust. 4;

3 b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Państwa członkowskie
8

nie

tak

Art.
§ 2. Sporządzenie dokumentów, o których nie dotyczy
1
538 § mowa w art. 534 § 2 pkt 4 oraz w art. 536 § 1,
2 ksh
a także badanie planu podziału przez biegłego
i jego opinia nie są wymagane w przypadku
podziału przez zawiązanie nowych spółek,
jeżeli plan podziału przewiduje, że wspólnicy
spółki dzielonej zachowają udział posiadany w
kapitale zakładowym spółki dzielonej w
kapitałach zakładowych wszystkich spółek
nowo zawiązanych.

tak

Art.
„§ 1. Spółka powinna ogłosić plan połączenia nie dotyczy
5164 § transgranicznego nie później niż na miesiąc
1 ksh
przed datą zgromadzenia wspólników lub
walnego zgromadzenia tej spółki, na którym
ma być podjęta uchwała o połączeniu. Spółka
nie jest obowiązana do ogłoszenia planu
połączenia gdy nie później niż na miesiąc
przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia
wspólników albo walnego zgromadzenia, na
którym ma być podjęta uchwała o połączeniu,
nieprzerwanie
do
dnia
zakończenia
zgromadzenia podejmującego uchwałę w
sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do
publicznej wiadomości plan tego połączenia
na swojej stronie internetowej.

nie nakładają
wymogów, określonych w art. 7 i 8 oraz art.
9 ust. 1 lit. c), d) i e), jeżeli akcje każdej z
nowo utworzonych spółek są przyznane
akcjonariuszom
spółki
dzielonej
proporcjonalnie do ich praw w kapitale tej
spółki.".

Art. 4 W
Art. 4
pkt 1

dyrektywie 2005/56/WE wprowadza się
następujące zmiany:
w art. 6 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:
"Każda z łączących się spółek zwolniona jest z
wymogu publikacji określonego w art. 3 dyrektywy
68/151/EWG, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający
się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną
na walne zgromadzenie, na którym zapadnie
decyzja dotycząca wspólnego projektu warunków
połączenia ponadgranicznego, oraz kończący się
nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego
zgromadzenia bezpłatnie udostępni do publicznej
wiadomości wspólny projekt warunków tego
połączenia na swojej stronie internetowej. Państwa
członkowskie
nie
uzależniają
powyższego
zwolnienia z obowiązku publikacji od innych
wymogów i ograniczeń niż te, które są konieczne
do
zapewnienia
bezpieczeństwa
stron
internetowych i autentyczności dokumentów, oraz
mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia
wyłącznie w zakresie, w jakim są one
proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.
W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa
członkowskie mogą wymagać, by publikacji
dokonano za pośrednictwem centralnej platformy
cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy
68/151/EWG.
Państwa
członkowskie
mogą
alternatywnie wymagać, by taka publikacja została

13

Art. 4
Pkt 2

dokonana
na
jakiejkolwiek
innej
stronie
internetowej wyznaczonej w tym celu przez to
państwo członkowskie. W przypadku gdy państwa
członkowskie skorzystają z jednej z tych
możliwości, dbają one o to, by nie pobierano od
spółek żadnej specjalnej opłaty za tę publikację.
W przypadku gdy wykorzystuje się witrynę
internetową inną niż centralna platforma cyfrowa,
odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony
internetowej jest publikowane za pośrednictwem
centralnej platformy cyfrowej co najmniej na
miesiąc przed datą wyznaczoną na walne
zgromadzenie. Odniesienie to powinno zawierać
datę publikacji wspólnego projektu warunków
połączenia
ponadgranicznego
na
stronie
internetowej oraz być dostępne bezpłatnie do
publicznej wiadomości. Od spółek nie pobiera się
specjalnych opłat za taką publikację.
Zakaz pobierania od spółek specjalnych opłat za
publikację, określony w akapitach trzecim i
czwartym, nie wpływa na możliwość przenoszenia
przez państwa członkowskie na spółki kosztów
związanych z centralną platformą cyfrową.
Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek,
by przez dany okres po walnym zgromadzeniu
nadal udostępniały informacje na swojej stronie
internetowej lub, w stosownych przypadkach, za
pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej lub na
innej stronie internetowej wyznaczonej przez to
państwo członkowskie. Państwa członkowskie
mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w
dostępie do strony internetowej lub do centralnej
platformy cyfrowej, spowodowanego czynnikami
technicznymi lub innymi.";
w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadku połączenia transgranicznego
przez przejęcie dokonywane przez spółkę, która
posiada 90 % lub więcej, ale nie wszystkie
udziały lub akcje i inne papiery wartościowe
przyznające
prawo
głosu
na
walnym
zgromadzeniu wspólników spółki lub spółek
przejmowanych, opinie niezależnego biegłego
lub biegłych oraz dokumenty niezbędne dla
przeprowadzenia kontroli są wymagane jedynie
w zakresie przewidzianym prawem krajowym

tak

Art.
§ 3. Jeżeli spółka przejmująca posiada udziały nie dotyczy
51615 § albo akcje o łącznej wartości nominalnej nie
3 ksh
niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki
przejmowanej lecz nie obejmującej całego jej
kapitału, do łączącej się spółki stosuje się art.
502 i 503.
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Art. 5

Art. 6
ust. 1

Art. 6
ust. 2
Art. 7
Art. 8

właściwym dla spółki przejmującej albo dla
spółki lub spółek przejmowanej(-ych), zgodnie z
przepisami dyrektywy 78/855/EWG.".
W terminie pięciu lat od daty określonej w art. 6 ust.
1 Komisja przeprowadza przegląd funkcjonowania
tych przepisów dyrektyw 77/91/EWG, 78/855/EWG,
82/891/EWG oraz 2005/56/WE, które zostały
zmienione lub uzupełnione niniejszą dyrektywą, a w
szczególności ich wpływu na zmniejszenie
administracyjnego obciążenia spółek, w świetle
doświadczenia zdobytego podczas ich stosowania,
oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie
sprawozdanie
wraz
z
wnioskami
dotyczącymi wprowadzenia dalszych zmian do tych
dyrektyw, jeśli uzna to za konieczne.
Państwa członkowskie wprowadzają w życie
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do
dnia 30 czerwca 2011 r. Państwa członkowskie
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych
przepisów.
Środki przyjęte przez państwa członkowskie
zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub
odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej
publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania
określane są przez państwa członkowskie.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst
głównych przepisów prawa krajowego dotyczących
dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw
członkowskich.

nie

nie

nie
nie
nie

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU4)
Jedn.
Treść przepisu projektu krajowego
Uzasadnienie wprowadzenia przepisu
red.
Art.
§ 1. Sprawozdania założycieli można nie poddawać badaniu
Obecne brzmienie tego artykułu (zaimplementowanego zbyt dosłownie,
3121 przez biegłego rewidenta w odniesieniu do wkładów
bez właściwej adaptacji do systemu prewencyjnej kontroli aportów,
ksh
niepieniężnych, których przedmiotem są:
znanego polskiemu systemowi) budzi szereg wątpliwości, z których w
1) zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku
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pieniężnego, jeżeli ich wartość jest ustalana według średniej ceny szczególności należy wskazać:
ważonej, po której były przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym w okresie sześciu miesięcy, poprzedzających dzień - adresowanie unormowania do zarządu, który w chwili opracowania
sprawozdania założycieli nie jest jeszcze (i nie może być) ustanowiony,
wniesienia wkładu,
2) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli biegły rewident - zawarcie postanowień wprost odnoszących się do instytucji podwyższenia
wydał opinię na temat ich wartości godziwej, ustalonej na dzień kapitału zakładowego, co wyklucza w ogóle zasadność umiejscowienia ich
przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem w tej części kodeksu.
wniesienia wkładu,
1
3) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli ich wartość Proponowana zmiana modyfikuje treść art. 312 w kierunku
godziwa wynika ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok wyeliminowania tych wątpliwości, pozostawiając założony model w
obrotowy, zbadanego przez biegłego rewidenta na zasadach niezmienionej postaci.
przewidzianych w przepisach o rachunkowości dla badania
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych.
§ 2. Sprawozdanie założycieli podlega jednakże badaniu przez
biegłego rewidenta w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, o
których mowa w § 1, jeżeli:
1) wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, które wpłynęły na
cenę zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów
rynku pieniężnego w chwili ich wniesienia, w szczególności
związane z utratą płynności obrotu na rynku regulowanym,
2) wystąpiły nowe okoliczności, które mogły istotnie wpłynąć
na wartość godziwą wkładów w chwili ich wniesienia.
§ 3. Jeżeli założyciele nie poddali sprawozdania badaniu przez
biegłego rewidenta w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 3,
mimo wystąpienia okoliczności uzasadniających badanie,
zażądać badania mogą akcjonariusze, reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Prawo to przysługuje do
dnia wniesienia wkładów.
§ 4. Jeżeli założyciele albo zarząd nie złoży wniosku do sądu
rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w terminie
dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, z wnioskiem takim
mogą wystąpić akcjonariusze legitymowani zgodnie z § 3.
§ 5. Jeżeli wkład niepieniężny nie był przedmiotem badania
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biegłego rewidenta, spółka ogłasza w terminie miesiąca od dnia
wniesienia wkładu:
1) opis przedmiotu wkładu, jego wartość, źródło wyceny oraz
metodę wyceny,
2) oświadczenie, czy przyjęta wartość wkładu odpowiada jego
wartości godziwej oraz liczbie i wartości nominalnej akcji
obejmowanych w zamian za ten wkład bądź wyższej cenie
emisyjnej akcji,
3) oświadczenie stwierdzające brak nadzwyczajnych bądź
nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu.
Art.
§ 6. Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku
516 § przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej.
6 ksh W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 494 § 4 i
art. 499 § 1 pkt 2-4; ogłoszenie albo udostępnienie planu
połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 oraz udostępnienie
dokumentów, o których mowa w art. 505 musi nastąpić co
najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o
zarejestrowanie połączenia.
§ 3. Przepis art. 5031 § 1 pkt 3 stosuje się.
Art.
6
516 §
3 ksh
Art.
§ 3 skreśla się
536 §
3 ksh
Art.
§ 4. Zarząd spółki dzielonej zawiadamia zarządy każdej spółki
536 § przejmującej lub spółki nowo zawiązanej w organizacji o
4 ksh wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników
majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy
dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o
podziale.
§ 1. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących
Art.
5381 § w podziale wyrazili zgodę nie jest wymagane:
1 ksh
1) sporządzenie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2
pkt 4 lub

Zmiany w art. 25 dyrektywy 78/855/EWG (odnoszącym się do
unormowań art. 516 § 6 ksh) w dyrektywie 2009/109/WE nie wymagają
zasadniczo interwencji ustawodawczej, niemniej – jak wynika z treści art.
25 lit. b) dyrektywy 78/855/EWG – datą, od której wstecznie liczy się
terminy udostępniania dokumentacji połączeniowej, jest data
„skuteczności połączenia”, co na gruncie ksh oznacza rejestrację w
rejestrze przedsiębiorców KRS.
Jest to zabieg czysto techniczny, gdyż z uwagi na zmianę redakcji art. 5031
k.s.h., konieczna jest nieznaczna zmiana art. 5166 § 3.
Treść normatywna art. 536 § 3 ksh została przeniesiona do art. 5381 § 3 ksh

Projekt przewiduje zmianę art. 536 § 4 ksh celem implementacji art. 7 ust.
3 VI dyrektywy spółkowej, który to przepis nie był w pełni realizowany.
Sposób zmiany odpowiada przyjętym zmianom dla art. 501 § 2 ksh.

Projekt zawiera propozycję zmiany art. 5381, celem implementacji art. 10
ust. 2 VI dyrektywy spółkowej. Jest to środek fakultatywny, z którego
ustawodawca jak dotąd nie skorzystał. Porównując jednak proponowaną w
projekcie treść art. 5031 (liberalizacja w toku łączenia przy jednomyślności
wspólników) z obecną treścią art. 5381 należy stwierdzić, że nie ma
podstaw do stosowania różnic między łączeniem a podziałem spółek, jak
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2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 lub chodzi o liberalizację wymagań dotyczących sprawozdawczości w toku
tych procedur.
3) badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia.
Art.
§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o podziale spółki
540 § wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy treści
4 ksh planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz o
wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów,
które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu podziału a
dniem powzięcia uchwały.

Projekt przewiduje zmianę art. 540 § 4 celem implementacji art. 7 ust. 3 VI
dyrektywy spółkowej, który to przepis nie był w pełni realizowany (brak
było w art. 540 § 4 wymogu informowania zgromadzenia spółki innej niż
dzielona, uchwalającego podział o zmianach danych objętych planem
podziału). Sposób zmiany odpowiada przyjętym zmianom dla art. 505 § 4
ksh.

1)

w wypadku projektu usuwającego naruszenie Komisji należy wpisać nr naruszenia, zaś w wypadku wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (czy to w trybie
prejudycjalnym czy skargowym) należy podać datę wyroku i sygnaturę sprawy
2)
tabelę zbieżności dla przepisów Unii Europejskiej można wygenerować przy pomocy systemu e-step (www.e-step.pl/urzednik). W wypadku konieczności dodania uzasadnienia dla
przekroczenia minimum europejskiego należy dodać odpowiednią kolumnę
3)
w tej części należy wskazać przepisy dyrektywy, decyzji ramowej, przepisy prawa UE, których naruszenie wskazała Komisja lub których wykładni dokonał Trybunał
Sprawiedliwości
4)
w tej części należy wskazać wszystkie przepisy projektu aktu prawnego, które nie zostały wymienione w pierwszej części tabeli. Ze względu na konieczność ograniczenia
projektów implementujących prawo UE do przepisów wyłącznie i ściśle dostosowawczych przepisy wykraczające poza ten zakres powinny mieć charakter wyjątkowy i być
opatrzone uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia .
(*) jeżeli do wdrożenia danego przepisu UE potrzebne jest oprócz przepisu przenoszącego treść, także wprowadzenie przepisów zapewniających stosowanie (np. przepisy
proceduralne, przepisy karne itp.), w tabeli powinny znaleźć się wszystkie te przepisy wraz z oznaczeniem ich jednostek redakcyjnych
(**) w wypadku wprowadzenia przepisów, które przekraczają minimum ustanowione przepisami UE (o ile jest to dopuszczalne) konieczne jest uzasadnienie zastosowania takiej
normy
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