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▼B
DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczegól
ności jego art. 44,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczne
go (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Spółki kapitałowe z różnych Państw Członkowskich odczuwają
potrzebę współpracy i konsolidacji. Jednakże w odniesieniu do
transgranicznych połączeń spółek kapitałowych napotykają one
wewnątrz Wspólnoty liczne trudności natury prawnej i administ
racyjnej. W związku z tym, w celu zakończenia tworzenia i umoż
liwienia funkcjonowania jednolitego rynku, niezbędne jest usta
nowienie przepisów wspólnotowych, aby ułatwić transgraniczne
połączenia różnych typów spółek kapitałowych, podlegających
prawu różnych Państw Członkowskich.

(2)

Niniejsza dyrektywa ułatwia transgraniczne połączenia spółek
kapitałowych określonych w niniejszej dyrektywie. Przepisy
Państw Członkowskich powinny dopuszczać połączenie transgra
niczne krajowej spółki kapitałowej ze spółką kapitałową z innego
Państwa Członkowskiego, jeżeli prawo krajowe danych Państw
Członkowskich dopuszcza łączenie się tego typu spółek.

(3)

W celu ułatwienia połączeń transgranicznych powinno ustanowić
się, że każda spółka uczestnicząca w połączeniu transgranicznym
i każda osoba trzecia, której to dotyczy, pozostają objęte
zakresem przepisów i formalności prawa krajowego, które
miałyby zastosowanie w przypadku połączenia krajowego, o ile
niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej. Żadne przepisy i formal
ności prawa krajowego, do których odwołuje się niniejsza dyrek
tywa, nie powinny wprowadzać ograniczeń swobody przedsię
biorczości lub swobodnego przepływu kapitału, chyba że tego
rodzaju ograniczenia mogą być uzasadnione zgodnie z orzecznic
twem Trybunału Sprawiedliwości, a w szczególności wymogami
dobra ogólnego, i są one jednocześnie niezbędne i proporcjonalne
do osiągnięcia tego rodzaju wymogów nadrzędnych.

(1) Dz.U. C 117 z 30.4.2004, str. 43.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2005 r. (dotychczas
nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia
19 września 2005 r.
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(4)

Wspólny plan połączenia transgranicznego będzie sporządzony na
tych samych warunkach dla każdej ze spółek, których dotyczy
połączenie w różnych Państwach Członkowskich. W związku
z tym powinna zostać ustalona minimalna treść wspólnego
planu połączenia, przy jednoczesnym pozostawieniu spółkom
swobody uzgodnienia dalszych kwestii.

(5)

W celu ochrony interesów wspólników i osób trzecich, dla każdej
z łączących się spółek zostanie ujawniony we właściwym
rejestrze publicznym zarówno wspólny plan połączenia transgra
nicznego, jak i ukończenie połączenia transgranicznego.

(6)

Prawo wszystkich Państw Członkowskich powinno przewidywać
sporządzenie na poziomie krajowym, przez jednego lub kilku
biegłych w imieniu każdej z łączących się spółek, opinii na
temat wspólnego planu połączenia transgranicznego. W celu
ograniczenia kosztów biegłych, które są związane z połączeniem
transgranicznym, powinna zostać przewidziana możliwość
sporządzenia jednej opinii dla wszystkich wspólników spółek
uczestniczących w połączeniu transgranicznym. Wspólny plan
połączenia zostanie zatwierdzony przez zgromadzenie wspól
ników każdej ze spółek.

(7)

W celu ułatwienia połączeń transgranicznych należy przewidzieć,
że nadzór nad ukończeniem oraz zgodnością z prawem procedury
podejmowania decyzji w każdej z łączących się spółek powinien
być prowadzony przez właściwy dla każdej z tych spółek organ
władz krajowych, podczas gdy nadzór nad ukończeniem oraz
zgodnością z prawem połączenia transgranicznego powinien być
prowadzony przez organ władz krajowych, właściwy dla spółki
powstającej w wyniku połączenia transgranicznego. Takim
organem władzy krajowej może być sąd, notariusz lub jakikol
wiek inny organ wyznaczony przez dane Państwo Członkowskie.
Należy również ustalić, które prawo krajowe określa datę,
w której połączenie transgraniczne staje się skuteczne – powinno
to być prawo właściwe dla spółki powstającej w wyniku połą
czenia transgranicznego.

(8)

W celu ochrony interesów wspólników i osób trzecich należy
określić skutki prawne połączenia transgranicznego, wprowa
dzając rozróżnienie, czy spółka powstająca w wyniku połączenia
jest spółką przejmującą czy spółką nowo zawiązaną. W interesie
bezpieczeństwa prawnego, nie powinno być możliwe ogłoszenie
unieważnienia połączenia transgranicznego po dacie, w której
połączenie transgraniczne staje się skuteczne.

(9)

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania
przepisów prawnych dotyczących kontroli koncentracji przedsię
biorstw, zarówno na poziomie Wspólnoty w drodze rozporzą
dzenia (WE) nr 139/2004 (1), jak i na poziomie Państw Człon
kowskich.

(10)

Niniejsza dyrektywa nie narusza obowiązujących przepisów
prawnych Wspólnoty ani wydanych na ich podstawie przepisów
krajowych dotyczących instytucji pośrednictwa kredytowego
i innych przedsiębiorstw finansowych.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 Rady z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw („rozporządzenie WE w sprawie połą
czeń”) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1).
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(11)

Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla przepisów
prawnych Państw Członkowskich, zgodnie z którymi należy
wskazać siedzibę zarządu głównego lub głównego zakładu spółki
powstającej w wyniku połączenia transgranicznego.

(12)

Prawa pracowników inne niż prawo uczestnictwa powinny nadal
podlegać przepisom krajowym, o których mowa w dyrektywie
Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwol
nień grupowych (1), dyrektywie Rady 2001/23/WE z dnia
12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części
przedsiębiorstw lub zakładów (2), w dyrektywie 2002/14/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. usta
nawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowa
dzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europej
skiej (3) oraz w dyrektywie Rady 94/45WE z 22 września 1994 r.
w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu
informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach
lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (4).

(13)

Jeżeli pracownicy jednej ze spółek biorących udział w połączeniu
dysponują prawami uczestnictwa w okolicznościach określonych
w niniejszej dyrektywie i jeżeli prawo krajowe Państwa Człon
kowskiego, na terenie którego spółka powstająca w wyniku połą
czenia transgranicznego ma swoją siedzibę statutową, nie przewi
duje takiego samego poziomu uczestnictwa jak w pozostałych
spółkach biorących udział w połączeniu, w tym uczestnictwa
w komisjach organu nadzorczego mających uprawnienia decy
zyjne, lub jeżeli prawo to nie przewiduje takiego samego upraw
nienia do korzystania z prawa uczestnictwa pracowników
zakładów powstających w wyniku połączenia transgranicznego,
prawo uczestnictwa pracowników spółki powstającej w wyniku
połączenia transgranicznego i ich zaangażowanie w definiowaniu
tych praw powinno zostać uregulowane. W tym celu jako
podstawa zostaną przyjęte zasady i procedury określone
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października
2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (5) i w dyrek
tywie Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupeł
niającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażo
wania pracowników (6), z zastrzeżeniem jednakże zmian uzna
nych za niezbędne w związku z tym, że powstająca w wyniku
połączenia spółka podlegać będzie prawu krajowemu Państwa
Członkowskiego siedziby statutowej spółki. Zgodnie z art. 3 ust. 2
lit. b) dyrektywy 2001/86/WE Państwa Członkowskie mogą
zapewnić pilne podjęcie negocjacji przewidzianych niniejszą
dyrektywą, aby niepotrzebnie nie opóźniać połączeń.

(14)

W celu ustalenia poziomu uczestnictwa pracowników w spółkach
biorących udział w połączeniu powinna zostać uwzględniona
także proporcja przedstawicieli pracowników w grupie zarządza
jącej, odpowiedzialnej za przynoszące zysk jednostki organiza
cyjne spółek, o ile istnieje system uczestnictwa pracowników.

▼C2

(1)
(2)
(3)
(4)

Dz.U. L 225 z 12.8.1998, str. 16.
Dz.U. L 82 z 22.3.2001, str. 16.
Dz.U. L 80 z 23.3.2002, str. 29.
Dz.U. L 254 z 30.9.1994, str. 64. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 97/74/WE
(Dz.U. L 10 z 16.1.1998, str. 22).
(5) Dz.U. L 294 z 10.11.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządze
niem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).
(6) Dz.U. L 294 z 10.11.2001, str. 22.
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(15)

W związku z tym, że cel proponowanego działania, to znaczy
ustanowienie przepisów zawierających wspólne aspekty, mają
cych zastosowanie na poziomie transnarodowym, nie może być
osiągnięty w wystarczającym stopniu przez Państwa Członkow
skie, a z uwagi na zakres i skutki proponowanego działania
możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Wspólnoty,
Wspólnota może podejmować środki zgodnie z zasadą pomocni
czości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjo
nalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie
wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(16)

Zgodnie z ust. 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego
w sprawie lepszego stanowienia prawa (1) Państwa Członkowskie
powinny być zachęcane do sporządzania, dla własnych celów
i w interesie Wspólnoty własnych tabel, które w najszerszym
możliwym zakresie odzwierciedlają korelację pomiędzy niniejszą
dyrektywą a środkami transpozycji oraz do ich publikacji,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zakres
Niniejszą dyrektywę stosuje się do łączenia się spółek kapitałowych,
utworzonych zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego i mających
siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Wspól
noty, pod warunkiem że przynajmniej dwie z nich podlegają prawu
różnych Państw Członkowskich (zwanych dalej „połączeniami transgra
nicznymi”).
Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszej dyrektywy:
1) „spółka kapitałowa”, zwana dalej „spółką” oznacza:
a) spółkę, o której mowa w art. 1 dyrektywy 68/151/EWG (2); lub
b) spółkę kapitałową posiadającą osobowość prawną i wydzielony
majątek, którym wyłącznie odpowiada za swoje zobowiązania,
oraz która zgodnie z właściwym dla niej prawem krajowym
podlega warunkom dotyczącym gwarancji określonych dyrektywą
68/151/EWG dla zapewnienia ochrony interesów wspólników
i osób trzecich;
2) „połączenie” oznacza czynność, poprzez którą:
a) jedna lub kilka spółek w chwili rozwiązania bez przeprowadzenia
postępowania likwidacyjnego przenosi wszystkie swoje aktywa
i pasywa na inną istniejącą spółkę – spółkę przejmującą –
w zamian za wydanie wspólnikom spółki lub spółek przejmowa
nych papierów wartościowych lub udziałów lub akcji spółki
przejmującej oraz, jeżeli ma to zastosowanie, dopłatę w gotówce
nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej lub, w przypadku
braku wartości nominalnej, wartości księgowej tych papierów
wartościowych lub udziałów lub akcji; lub
(1) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.
(2) Pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie
koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od
spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich
równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów
zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 65 z 14.3.1968, str. 8).
Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.
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b) dwie lub więcej spółek w chwili rozwiązania bez przeprowa
dzania postępowania likwidacyjnego przenosi wszystkie swoje
aktywa i pasywa na zawiązaną przez nie spółkę – nowo zawią
zaną spółkę – w zamian za wydanie własnym wspólnikom
papierów wartościowych lub udziałów lub akcji nowo zawiązanej
spółki oraz, jeżeli ma to zastosowanie, dopłatę w gotówce
nieprzekraczającą 10 % wartości nominalnej lub, w przypadku
braku wartości nominalnej, wartości księgowej tych papierów
wartościowych lub udziałów lub akcji; lub
c) w chwili rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwi
dacyjnego spółka przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na
spółkę posiadającą wszystkie papiery wartościowe lub udziały lub
akcje tej spółki.
Artykuł 3
Dalsze przepisy dotyczące zakresu zastosowania
1.
Bez uszczerbku dla art. 2 ust. 2, niniejszą dyrektywę stosuje się do
połączeń transgranicznych także w przypadku gdy prawo co najmniej
jednego z zainteresowanych Państw Członkowskich dopuszcza dopłatę
w gotówce, o której mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b), która przekracza
10 % wartości nominalnej, lub w braku wartości nominalnej, wartości
księgowej papierów wartościowych lub udziałów lub akcji spółki
powstającej w wyniku połączenia transgranicznego.
2.
Państwa Członkowskie mogą postanowić o niestosowaniu niniej
szej dyrektywy do połączeń transgranicznych, w których uczestniczy
spółdzielnia, także w przypadku gdy byłaby ona objęta definicją „spółki
kapitałowej” określoną w art. 2 ust. 1.
3.
Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do połączeń transgranicznych,
w których uczestniczy spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie
kapitału pozyskanego w drodze publicznej i która działa na zasadzie
dywersyfikacji ryzyka oraz której jednostki uczestnictwa są na żądanie
ich posiadaczy odkupywane lub umarzane bezpośrednio lub pośrednio
z aktywów tej spółki. Działania podjęte przez tego rodzaju spółkę
w celu zapewnienia, aby giełdowa wartość tych jednostek nie różniła
się w znaczny sposób od wartości netto aktywów, będą uważane za
równoznaczne z takim odkupieniem lub umorzeniem jednostek.
▼M3
4.
Państwa członkowskie zapewniają, aby niniejsza dyrektywa nie
miała zastosowania w odniesieniu do spółki lub spółek, w odniesieniu
do których stosowane są instrumenty i mechanizmy restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji oraz wykonywane są uprawnienia
w zakresie prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
przewidziane w tytule IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/59/UE (1).
▼B
Artykuł 4
Warunki dotyczące połączeń transgranicznych
1.
O ile niniejsza dyrektywa nie stanowi inaczej:
a) połączenia transgraniczne są dopuszczalne jedynie między typami
spółek, na których łączenie zezwala prawo krajowe danego Państwa
Członkowskiego; i
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja
2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady
82/891/EWG i dyrektywy 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE,
2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010
i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).
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b) spółka uczestnicząca w połączeniu transgranicznym spełnia wymogi
oraz formalności wynikające z przepisów właściwego dla niej prawa
krajowego. Przepisy Państwa Członkowskiego pozwalające władzom
krajowym na zgłoszenie sprzeciwu wobec danego połączenia krajo
wego ze względu na interes publiczny stosuje się także do połą
czenia transgranicznego w przypadku gdy przynajmniej jedna
z uczestniczących spółek podlega prawu tego Państwa Członkow
skiego. Niniejszego przepisu nie stosuje się w zakresie, w jakim ma
zastosowanie art. 21 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.
2.
Przepisy i formalności, o których mowa w ust. 1 lit. b), obejmują
w szczególności przepisy i formalności dotyczące procesu podej
mowania decyzji w odniesieniu do połączenia oraz, uwzględniając trans
graniczny charakter połączenia, dotyczące ochrony wierzycieli łączą
cych się spółek, obligatariuszy oraz posiadaczy papierów wartościowych
lub udziałów lub akcji, jak również pracowników w zakresie praw
innych niż prawa określone w art. 16. Państwo Członkowskie może
w przypadku spółek uczestniczących w połączeniu transgranicznym
i podlegających prawu tego Państwa Członkowskiego przyjąć przepisy
w celu zapewnienia właściwej ochrony wspólników mniejszościowych,
którzy zgłosili sprzeciw wobec połączenia transgranicznego.

Artykuł 5
Wspólny plan połączenia transgranicznego
Organy zarządzające lub administrujące każdej z łączących się spółek
sporządzają wspólny plan połączenia transgranicznego. Wspólny plan
połączenia transgranicznego zawiera co najmniej następujące informacje
szczegółowe:
a) typ, firmę i siedzibę statutową łączących się spółek, jak również typ,
firmę i siedzibę statutową proponowane dla spółki powstającej
w wyniku połączenia transgranicznego;
b) stosunek wymiany papierów wartościowych lub udziałów lub akcji
spółki i wysokość ewentualnych dopłat w gotówce;
c) warunki dotyczące przyznania papierów wartościowych lub udziałów
lub akcji spółki powstającej w wyniku połączenia transgranicznego;
d) prawdopodobne skutki połączenia transgranicznego dla zatrudnienia;
e) dzień, od którego papiery wartościowe lub udziały lub akcje spółki
uprawniają ich posiadaczy do uczestnictwa w zysku, a także
wszelkie szczególne warunki odnoszące się do tego uprawnienia;
f) dzień, od którego czynności łączących się spółek będą uważane, dla
celów rachunkowości, za czynności dokonane na rachunek spółki
powstającej w wyniku połączenia transgranicznego;
g) prawa przyznane przez spółkę powstającą w wyniku połączenia
transgranicznego wspólnikom uprzywilejowanym lub posiadaczom
papierów wartościowych innych niż udziały lub akcje spółki lub
dotyczące ich proponowane środki;
h) szczególne korzyści przyznane biegłym badającym plan połączenia
transgranicznego lub członkom organów administrujących, zarządza
jących, nadzorczych lub kontrolnych łączących się spółek;
i) umowę lub statut spółki powstającej w wyniku połączenia transgra
nicznego;
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j) jeżeli jest to właściwe, informacje na temat procedur, według
których zostaną określone, zgodnie z art. 16, zasady udziału pracow
ników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w spółce powstającej
w wyniku połączenia transgranicznego;
k) informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na
spółkę powstającą w wyniku połączenia transgranicznego;
l) dzień zamknięcia bilansów uczestniczących w połączeniu spółek,
wykorzystanych dla ustalenia warunków połączenia transgranicz
nego.

Artykuł 6
Ogłoszenie
1.
Wspólny plan połączenia transgranicznego podlega ogłoszeniu, dla
każdej z łączących się spółek, w sposób przewidziany w prawie
krajowym każdego Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 3 dyrek
tywy 68/151/EWG, co najmniej jeden miesiąc przed datą zgromadzenia
wspólników, na którym ma zostać podjęta uchwała o połączeniu.
▼M1
Każda z łączących się spółek zwolniona jest z wymogu publikacji okre
ślonego 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 plat
formy 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 wyzna
czonej 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 publika
cję.
W przypadku gdy wykorzystuje się witrynę internetową inną niż
centralna platforma cyfrowa, odniesienie umożliwiające dostęp do tej
strony internetowej jest publikowane za pośrednictwem centralnej plat
formy cyfrowej co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne
zgromadzenie. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji wspól
nego projektu warunków połączenia ponadgranicznego na stronie inter
netowej 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 przeno
szenia przez państwa członkowskie na spółki kosztów związanych
z centralną platformą cyfrową.
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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 wyzna
czonej przez to państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą
określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony interne
towej lub do centralnej platformy cyfrowej, spowodowanego czynni
kami technicznymi lub innymi.
▼B
2.
Z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań nałożonych przez
Państwo Członkowskie, którego prawu podlega dana spółka, dla każdej
z łączących się spółek publikowane są w krajowym dzienniku urzę
dowym Państwa Członkowskiego następujące informacje szczegółowe:
a) typ, firma i siedziba statutowa każdej z łączących się spółek;
b) rejestr, w którym dla każdej z łączących się spółek zostały złożone
dokumenty, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 68/151/EWG,
a także numer wpisu do tego rejestru;
c) wskazanie dla każdej z łączących się spółek warunków wykony
wania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych łączących
się spółek oraz adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne
informacje na temat tych warunków.

Artykuł 7
Sprawozdanie organu zarządzającego lub administrującego
Organ zarządzający lub administrujący każdej z łączących się spółek
sporządza sprawozdanie przeznaczone dla wspólników, w którym
wyjaśnia i uzasadnia prawne i ekonomiczne aspekty połączenia trans
granicznego oraz wyjaśnia skutki połączenia transgranicznego dla
wspólników, wierzycieli i pracowników.
Sprawozdanie udostępnia się wspólnikom i przedstawicielom pracow
ników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, pracownikom nie
później niż jeden miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników,
o którym mowa w art. 9.
W przypadku gdy organ zarządzający lub administrujący jednej z łączą
cych się spółek otrzyma w odpowiednim czasie opinię od przedstawi
cieli jej pracowników, zgodnie z prawem krajowym, opinia ta zostaje
dołączona do sprawozdania.

Artykuł 8
Opinia niezależnego biegłego
1.
Dla każdej z łączących się spółek sporządzana jest opinia nieza
leżnego biegłego przeznaczona dla wspólników i udostępniana nie
później niż jeden miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników,
o którym mowa w art. 9. W zależności od prawa każdego Państwa
Członkowskiego, biegłymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.
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2.
Zamiast powołania biegłych działających na rzecz każdej z łączą
cych się spółek, badanie wspólnego planu połączenia transgranicznego
i sporządzenie pojedynczej pisemnej opinii przeznaczonej dla wszyst
kich wspólników może zostać dokonane przez jednego lub kilku nieza
leżnych biegłych, którzy zostali powołani lub zatwierdzeni w tym celu
na wspólny wniosek tych spółek przez organ sądowy lub administra
cyjny w Państwie Członkowskim jednej z łączących się spółek lub
spółki powstającej w wyniku połączenia transgranicznego.
3.
Opinia biegłych zawiera co najmniej informacje szczegółowe
określone w art. 10 ust. 2 dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia
9 października 1978 r. dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (1).
Biegli są uprawnieni do uzyskania od każdej z łączących się spółek
wszystkich informacji, które uznają za niezbędne dla wykonania swoich
obowiązków.
4.
Zarówno badanie wspólnego planu połączenia transgranicznego
przez niezależnych biegłych, jak i opinia biegłych nie są wymagane
w przypadku gdy wszyscy wspólnicy każdej ze spółek biorących udział
w połączeniu wyrazili na to zgodę.

Artykuł 9
Zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników
1.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, o których mowa w art. 7
i 8, zgromadzenie wspólników każdej z łączących się spółek podejmuje
uchwałę o zatwierdzeniu wspólnego planu połączenia transgranicznego.
2.
Zgromadzenie wspólników każdej z łączących się spółek może
zastrzec sobie prawo do uzależnienia połączenia od wyraźnego zatwier
dzenia przez nie warunków uczestnictwa pracowników w spółce
powstającej w wyniku połączenia transgranicznego.
3.
Przepisy Państwa Członkowskiego nie muszą wymagać zgody
zgromadzenia wspólników spółki przejmującej na połączenie, jeżeli
spełnione są warunki określone w art. 8 dyrektywy 78/855/EWG.

Artykuł 10
Uprzednie zaświadczenie
1.
Każde Państwo Członkowskie wyznacza sąd, notariusza lub inny
organ właściwy dla przeprowadzania kontroli zgodności z prawem połą
czenia transgranicznego w odniesieniu do tej części procedury, która
dotyczy każdej z łączących się spółek, podlegającej prawu krajowemu
tego Państwa Członkowskiego.
2.
W każdym z zainteresowanych Państw Członkowskich organ,
o którym mowa w ust. 1, wydaje niezwłocznie każdej z łączących się
spółek, podlegającej prawu krajowemu tego Państwa Członkowskiego,
zaświadczenie ostatecznie potwierdzające należyte dopełnienie czyn
ności i formalności poprzedzających połączenie.
(1) Dz.U. L 295 z 20.10.1978, str. 36. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem
Przystąpienia z 2003 r.

2005L0056 — PL — 02.07.2014 — 003.002 — 11
▼B
3.
Jeżeli prawo Państwa Członkowskiego, któremu podlega łącząca
się spółka, przewiduje procedurę kontroli i zmiany stosunku wymiany
papierów wartościowych lub udziałów lub akcji, lub procedurę ustalenia
odszkodowania dla wspólników mniejszościowych, która nie wstrzy
muje wpisu połączenia transgranicznego do rejestru, procedurę taką
stosuje się tylko w przypadku gdy inne łączące się spółki znajdujące
się w Państwach Członkowskich, których przepisy nie przewidują takiej
procedury, podczas zatwierdzania planu połączenia transgranicznego
zgodnie z art. 9 ust. 1 w sposób wyraźny zaakceptują możliwość wystą
pienia przez wspólników tej łączącej się spółki do sądu właściwego dla
tej spółki o wszczęcie tego rodzaju postępowania. W takim przypadku
organ, o którym mowa w ust. 1, może wydać zaświadczenie, o którym
mowa w ust. 2, również wtedy, gdy postępowanie takie zostało
wszczęte. Zaświadczenie musi jednakże wskazywać, że postępowanie
jest w toku. Orzeczenie wydane w wyniku postępowania jest wiążące
dla spółki powstającej w wyniku połączenia transgranicznego i dla jej
wspólników.

Artykuł 11
Badanie zgodności połączenia transgranicznego z prawem
1.
Każde Państwo Członkowskie wyznacza sąd, notariusza lub inny
organ właściwy dla kontroli zgodności połączenia transgranicznego
z prawem w odniesieniu do tej części procedury, która dotyczy ukoń
czenia połączenia transgranicznego i tam, gdzie to właściwe, zawiązania
nowej spółki w wyniku połączenia transgranicznego, jeżeli spółka
powstająca w wyniku połączenia transgranicznego podlega jego prawu
krajowemu. Powyższy organ w szczególności zapewnia, że łączące się
spółki zatwierdziły wspólny plan połączenia na takich samych warun
kach oraz, jeżeli jest to właściwe, że zostały określone warunki uczest
nictwa pracowników zgodnie z art. 16.
2.
W tym celu każda z łączących się spółek przedkłada organowi,
o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie, o którym mowa w art. 10
ust. 2, w terminie sześciu miesięcy od jego wydania, wraz ze wspólnym
planem połączenia zatwierdzonym przez zgromadzenie wspólników
zgodnie z art. 9.

Artykuł 12
Skuteczność połączenia transgranicznego
Prawo Państwa Członkowskiego, którego jurysdykcji podlega spółka
powstająca w wyniku połączenia transgranicznego, określa datę,
z którą połączenie transgraniczne staje się skuteczne. Jednakże połą
czenie może stać się skuteczne dopiero po przeprowadzeniu kontroli,
o której mowa w art. 11.
▼M2
Artykuł 13
Wpis do rejestru
Prawo każdego państwa członkowskiego, którego jurysdykcji podlegały
łączące się spółki, określa w odniesieniu do terytorium danego państwa,
zgodnie z art. 3 dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji,
jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu
art. 54 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla
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zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trze
cich (1), warunki ogłoszenia ukończenia połączenia transgranicznego
w rejestrze publicznym, w którym każda ze spółek ma obowiązek
składać dokumenty.
Rejestr właściwy dla dokonania wpisu spółki powstającej w wyniku
połączenia transgranicznego niezwłocznie powiadamia, za pośrednic
twem systemu integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych
i rejestrów spółek ustanowionego zgodnie z art. 4a ust. 2 dyrektywy
2009/101/WE, rejestr, w którym każda ze spółek miała obowiązek
złożyć swoje dokumenty, że połączenie transgraniczne stało się
skuteczne. Wykreślenie wcześniejszego wpisu, jeżeli ma to zastosowa
nie, następuje nie wcześniej niż w chwili otrzymania tego powiadomie
nia.
▼B
Artykuł 14
Skutki połączenia transgranicznego
1.
Od daty, o której mowa w art. 12, połączenie transgraniczne
dokonane zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a) i c) powoduje następujące skutki:
a) wszystkie aktywa i pasywa przejmowanej spółki przechodzą na
spółkę przejmującą;
b) wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przej
mującej;
c) spółka przejmowana przestaje istnieć.
2.
Od daty, o której mowa w art. 12, połączenie transgraniczne
dokonane zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b) powoduje następujące skutki:
a) wszystkie aktywa i pasywa łączących się spółek przechodzą na nowo
zawiązaną spółkę;
b) wspólnicy łączących się spółek stają się wspólnikami nowo zawią
zanej spółki;
c) łączące się spółki przestają istnieć.
3.
Jeżeli prawo Państwa Członkowskiego, w przypadku połączenia
transgranicznego spółek w rozumieniu niniejszej dyrektywy, wymaga
dopełnienia szczególnych formalności dla skuteczności przeniesienia
określonych składników majątkowych, praw i zobowiązań łączących
się spółek w stosunku do osób trzecich, formalności tych dokonuje
spółka powstająca w wyniku połączenia transgranicznego.
4.
Istniejące w dacie, w której połączenie transgraniczne stało się
skuteczne, prawa i obowiązki łączących się spółek, wynikające
z umów o pracę lub stosunków zatrudnienia, przechodzą na skutek
tego połączenia transgranicznego na powstającą w jego wyniku spółkę
w dacie, w której stało się ono skuteczne.
(1) Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11.
Przypis: tytuł dyrektywy 2009/101/WE został dostosowany w celu uwzględ
nienia zmiany numeracji artykułów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską zgodnie z art. 5 Traktatu z Lizbony; pierwotnie tytuł zawierał
odniesienia do art. 48 akapit drugi Traktatu.
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5.
Udziały lub akcje w spółce przejmującej nie podlegają zamianie
na udziały lub akcje w spółce przejmowanej, jeśli są one w posiadaniu:
a) spółki przejmującej albo osoby działającej we własnym imieniu, ale
na rachunek tej spółki; albo
b) spółki przejmowanej albo osoby działającej we własnym imieniu, ale
na rachunek tej spółki.

Artykuł 15
Formalności uproszczone
1.
W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie dokony
wanego przez spółkę, która posiada wszystkie udziały lub akcje i inne
papiery wartościowe przyznające prawo głosu na zgromadzeniach
wspólników spółki lub spółek przejmowanych:
— nie stosuje się art. 5 lit. b), c) i e), art. 8 oraz art. 14 ust. 1 lit. b),
— nie stosuje się art. 9 ust. 1 do spółki lub spółek przejmowanych.
▼M1
2.
W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie dokony
wane 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 przejmowa
nych, opinie niezależnego biegłego lub biegłych oraz dokumenty
niezbędne dla przeprowadzenia kontroli są wymagane jedynie w zakresie
przewidzianym prawem krajowym właściwym dla spółki przejmującej
albo dla spółki lub spółek przejmowanej(-ych), zgodnie z przepisami
dyrektywy 78/855/EWG.
▼B
Artykuł 16
Uczestnictwo pracowników
1.
Bez uszczerbku dla ust. 2, do spółki powstającej w wyniku połą
czenia transgranicznego mają zastosowanie zasady obowiązujące
w Państwie Członkowskim, w którym spółka ta ma swoją siedzibę
statutową, jeżeli takie istnieją, dotyczące uczestnictwa pracowników.
2.
Jednakże zasady obowiązujące w Państwie Członkowskim,
w którym ma siedzibę statutową spółka powstająca w wyniku połą
czenia transgranicznego, dotyczące uczestnictwa pracowników, jeżeli
takie istnieją, nie mają zastosowania w przypadku gdy przynajmniej
w jednej ze spółek biorących udział w połączeniu w okresie sześciu
miesięcy przed opublikowaniem planu połączenia transgranicznego,
o którym mowa w art. 6, średnia liczba pracowników przekracza 500
osób i w spółce tej istnieje system uczestnictwa pracowników w rozu
mieniu art. 2 lit. k) dyrektywy 2001/86/WE lub w przypadku gdy prawo
krajowe właściwe dla spółki powstającej w wyniku połączenia trans
granicznego nie przewiduje:
▼C2
a) przynajmniej takiego samego poziomu uczestnictwa pracowników,
jaki istniał w odpowiednich spółkach biorących udział w połączeniu,
mierzonego proporcją liczby przedstawicieli pracowników w organie
administrującym lub organie nadzorczym lub ich komitetach, lub
w grupie zarządzającej odpowiedzialnej za przynoszące zysk jedno
stki organizacyjne spółek, o ile istnieje system uczestnictwa pracow
ników; lub
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▼B
b) takiego samego uprawnienia do wykonywania praw uczestnictwa
dla pracowników zakładów spółki powstającej w wyniku połączenia
transgranicznego, które znajdują się w innych Państwach Człon
kowskich, jakie przysługuje pracownikom zatrudnionym w Państwie
Członkowskim, w którym spółka powstająca w wyniku połączenia
transgranicznego ma swoją siedzibę statutową.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, uczestnictwo pracow
ników w spółce powstającej w wyniku połączenia transgranicznego oraz
ich zaangażowanie w definiowanie tych praw określają Państwa Człon
kowskie, odpowiednio i z zastrzeżeniem ust. 4–7, zgodnie z zasadami
i procedurami ustanowionymi w art. 12 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia
(WE) nr 2157/2001 i następującymi przepisami dyrektywy 2001/86/WE:
a) artykułem 3 ust. 1, art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3, art. 3 ust. 4 akapit
pierwszy tiret pierwsze i art. 3 ust. 4 akapit drugi oraz art. 3 ust. 5
i art. 3 ust. 7;
b) artykułem 4 ust. 1, art. 4 ust. 2 lit. a), g) i h) oraz art. 4 ust. 3;
c) artykułem 5;
d) artykułem 6;
e) artykułem 7 ust. 1, art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) i art. 7 ust. 2
akapit drugi oraz art. 7 ust. 3. Jednakże do celów niniejszej dyrek
tywy udział procentowy wymagany zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit
pierwszy lit. b) dyrektywy 2001/86/WE w celu zastosowania zasad
standardowych zawartych w części 3 Załącznika do tej dyrektywy
zostaje podniesiony z 25 % do 33 1/3 %;
f) art. 8, 10 i 12;
g) art. 13 ust. 4;
h) lit. b) części 3 Załącznika.
4.
Przy określaniu zasad i procedur, o których mowa w ust. 3,
Państwa Członkowskie:
a) przyznają właściwym organom spółek biorących udział w połączeniu
prawo podjęcia decyzji, bez przeprowadzania uprzednich negocjacji,
w sprawie bezpośredniego podlegania zasadom standardowym
uczestnictwa, o których mowa w ust. 3 lit. h), ustanowionym
prawem Państwa Członkowskiego, w którym spółka powstająca
w wyniku połączenia transgranicznego ma posiadać swoją siedzibę
statutową, oraz przestrzegania tych zasad od daty jej rejestracji;
b) przyznają specjalnemu zespołowi negocjacyjnemu prawo podej
mowania, większością dwóch trzecich głosów jego członków repre
zentujących przynajmniej dwie trzecie pracowników, w tym głosów
członków reprezentujących pracowników w przynajmniej dwóch
różnych Państwach Członkowskich, decyzji o nierozpoczynaniu
negocjacji lub zakończeniu negocjacji już rozpoczętych oraz o stoso
waniu zasad uczestnictwa obowiązujących w Państwie Członkow
skim, w którym spółka powstająca w wyniku połączenia transgra
nicznego będzie mieć swoją siedzibę statutową;
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▼B
c) w przypadku gdy po uprzednich negocjacjach stosuje się zasady
standardowe uczestnictwa i niezależnie od tych zasad, mogą posta
nowić o ograniczeniu proporcji przedstawicieli pracowników
w organie administrującym spółki powstającej w wyniku połączenia
transgranicznego. Jednakże jeżeli organ administrujący lub
nadzorczy jednej ze spółek biorących udział w połączeniu składał
się przynajmniej w jednej trzeciej z przedstawicieli pracowników,
ograniczenie to nigdy nie może powodować zmniejszenia proporcji
przedstawicieli pracowników w organie administrującym poniżej
jednej trzeciej.
5.
Rozszerzenie praw uczestnictwa na pracowników spółki powsta
jącej w wyniku połączenia transgranicznego, zatrudnionych w innych
Państwach Członkowskich, o których mowa w ust. 2 lit. b), nie pociąga
za sobą żadnego zobowiązania Państw Członkowskich, które decydują
się na takie rozszerzenie, do brania tych pracowników pod uwagę przy
obliczaniu wielkości wartości progowych odnoszących się do liczby
zatrudnionych, powodujących powstanie praw uczestnictwa zgodnie
z prawem krajowym.
6.
Jeżeli przynajmniej w jednej ze spółek biorących udział w połą
czeniu transgranicznym istnieje system uczestnictwa pracowników
i spółka powstająca w wyniku połączenia ma podlegać temu systemowi
zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2, spółka ta ma obowiązek
przybrać formę prawną pozwalającą na korzystanie z praw uczestnictwa.
7.
Jeżeli w spółce powstającej w wyniku połączenia transgranicznego
istnieje system uczestnictwa pracowników, spółka ta ma obowiązek
podjąć środki w celu zapewnienia, że prawa pracowników do uczest
nictwa są chronione w przypadku kolejnych połączeń krajowych
w okresie trzech lat od daty, w której połączenie transgraniczne stało
się skuteczne, stosując odpowiednio zasady określone w niniejszym
artykule.

Artykuł 17
Ważność
Połączenie transgraniczne, które stało się skuteczne zgodnie z art. 12,
nie może zostać unieważnione.
▼M2
Artykuł 17a
Ochrona danych
Przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w kontekście
niniejszej dyrektywy, podlega przepisom dyrektywy 95/46/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
i swobodnego przepływu tych danych (1).
▼B
Artykuł 18
Przegląd
Po upływie pięciu lat od daty określonej w art. 19 akapit pierwszy
Komisja dokona przeglądu niniejszej dyrektywy w świetle doświadczeń
uzyskanych podczas jej stosowania i w razie potrzeby przedstawi
wniosek o jej zmianę.
(1) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
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▼B
Artykuł 19
Transpozycja
▼C1
Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy prawne, wyko
nawcze i administracyjne, niezbędne dla wykonania postanowień niniej
szej dyrektywy najpóźniej do 15 grudnia 2007 r.
▼B
Państwa Członkowskie, przyjmując te środki, wprowadzą odniesienie do
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie będzie towarzyszyć ich urzę
dowej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określają
Państwa Członkowskie.
Artykuł 20
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 21
Adresaci
Niniejsza Dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

