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Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych 
– wkrótce mo¿liwe

W Sejmie opracowywany jest rz¹dowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
spó³ek handlowych, którego celem jest 
implementacja przepisów Dyrektywy nr 
2005/56/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 26 paŸdziernika 2005 r. 
w sprawie transgranicznego ³¹czenia siê 
spó³ek kapita³owych („Dyrektywa”). 

Celem Dyrektywy jest umo¿liwienie ³¹czenia siê 
spó³ek kapita³owych, maj¹cych siedziby w ró¿nych 
pañstwach cz³onkowskich UE i to bez koniecznoœci 
tworzenia Spó³ki Europejskiej. Takie po³¹czenia 
by³y dotychczas doœæ powszechnie uznawane za 
niemo¿liwe.

Po implementacji przepisów Dyrektywy do 
Kodeksu spó³ek handlowych, takie ³¹czenie 
siê spó³ek bêdzie mo¿liwe tak¿e w Polsce.

Sposoby po³¹czeñ transgranicznych

Podobnie jak po³¹czenia spó³ek krajowych, 
po³¹czenia transgraniczne bêd¹ mog³y byæ 
dokonywane w drodze:

po³¹czenia przez przejêcie 
po³¹czenia przez zawi¹zanie nowej spó³ki.

 
Na skutek po³¹czenia transgranicznego, spó³ki 
przejmowane lub ³¹cz¹ce siê ulegaæ bêd¹ 
rozwi¹zaniu bez przeprowadzania postêpowania 
likwidacyjnego.

Jakie spó³ki bêd¹ mog³y siê ³¹czyæ 
transgranicznie?

W po³¹czeniu transgranicznym z innymi 
spó³kami kapita³owymi z siedzib¹ w pañstwie 
cz³onkowskim UE, bêd¹ mog³y braæ udzia³ 
maj¹ce siedzibê w Polsce spó³ki z ograniczon¹ 
odpowiedzialnoœci¹, spó³ki akcyjne oraz spó³ki 
komandytowo-akcyjne. Ta ostatnia nie mo¿e 
byæ spó³k¹ przejmuj¹c¹ ani spó³k¹ nowo 
zawi¹zan¹.

•  
•  

Projekt Ustawy przewiduje, ¿e w po³¹czeniu 
transgranicznym nie bêd¹ mog³y 
uczestniczyæ zagraniczne spó³dzielnie ani 
spó³ki prowadz¹ce dzia³alnoœæ towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych.

Procedura po³¹czenia transgranicznego

Procedura po³¹czenia transgranicznego 
jest bardzo zbli¿ona do procedury 
po³¹czenia z udzia³em spó³ek krajowych 
i obejmuje nastêpuj¹ce grupy dzia³añ: 
czynnoœci przygotowawcze (np. plan 
po³¹czenia, zawiadomienia, sprawozdania 
zarz¹dów), podjêcie uchwa³ o po³¹czeniu, 
kontrolê po³¹czenia przez w³aœciwe organy 
oraz rejestracjê i og³oszenie po³¹czenia.

W toku postêpowania ³¹czeniowego ka¿da 
ze spó³ek bior¹cych udzia³ w po³¹czeniu 
bêdzie musia³a uzyskaæ zaœwiadczenie, 
wystawione przez w³aœciwy organ z kraju 
jej siedziby, o zgodnoœci po³¹czenia 
z prawem danego kraju.

W porównaniu z po³¹czeniami krajowymi, 
charakterystyczne dla po³¹czeñ 
transgranicznych bêd¹ w szczególnoœci 
nastêpuj¹ce elementy:

je¿eli spó³k¹ przejmuj¹c¹ lub nowo 
   zawi¹zan¹ bêdzie spó³ka zagraniczna, 
   wspólnik spó³ki krajowej, który g³osowa³ 
   przeciwko uchwale o po³¹czeniu, bêdzie 
   móg³ ¿¹daæ odkupu jego udzia³ów lub 
   akcji po cenie nie ni¿szej ni¿ ich wartoœæ 
   ustalona dla celów po³¹czenia,

po dniu po³¹czenia niedopuszczalne bêdzie 
   uchylenie albo stwierdzenie niewa¿noœci 
   uchwa³y o po³¹czeniu. Skar¿¹cy wspólnik 
   bêdzie móg³ jednak dochodziæ wobec spó³ki 
   roszczeñ odszkodowawczych, je¿eli uchwa³a 
   o po³¹czeniu by³a sprzeczna z ustaw¹, 
   umow¹, statutem spó³ki lub dobrymi 
   obyczajami.

•  

•  
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Uczestnictwo pracowników 

Do spó³ki powsta³ej w wyniku po³¹czenia 
transgranicznego stosuje siê przepisy 
o uczestnictwie pracowników, obowi¹zuj¹ce 
w pañstwie, w którym znajduje siê siedziba 
tej spó³ki.

Ponadto, przy po³¹czeniu transgranicznym, 
konieczne bêdzie uwzglêdnienie pewnych  
obowi¹zków, zwi¹zanych z uczestnictwem 
pracowników, takich jak:

okreœlenie w planie po³¹czenia wp³ywu 
   po³¹czenia na stan zatrudnienia oraz 
   procedur okreœlaj¹cych zasady uczestnictwa 
   pracowników w organach spó³ki przejmuj¹cej 
   lub nowo zawi¹zanej,

prawo przedstawicieli pracowników do 
   przegl¹dania okreœlonych dokumentów, 
   dotycz¹cych po³¹czenia transgranicznego 
   oraz do zg³oszenia opinii w sprawie 
   po³¹czenia transgranicznego.

Chocia¿ termin implementacji Dyrektywy min¹³ 
15 grudnia ubieg³ego roku, wejœcia w ¿ycie 
nowych przepisów mo¿na siê spodziewaæ 
w czerwcu 2008 r., a wiêc ze znacznym 
opóŸnieniem w stosunku do narzuconego przez 
Dyrektywê terminu wdro¿enia. 

Trudno jest obecnie przewidzieæ, jak¹ 
popularnoœci¹ bêd¹ siê w praktyce cieszy³y 
transgraniczne fuzje, dokonywane na podstawie 
przepisów implementuj¹cych Dyrektywê. 
Wydaje siê jednak, ¿e dla ma³ych i œrednich 
spó³ek mog¹ byæ one potencjalnie bardziej 
interesuj¹ce ni¿ zastosowanie skomplikowanej, 
czasoch³onnej i kosztownej procedury 
po³¹czenia zwi¹zanego z utworzeniem Spó³ki 
Europejskiej.

•  

•  
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