
PaŸdziernik 2011U³atwienia w zakresie ³¹czenia i dzielenia spó³ek handlowych

Publikacja na stronach internetowych

Nowelizacja wprowadza szereg u³atwieñ w zakresie 

wykonywania obowi¹zków informacyjnych wobec 

wspólników (lub akcjonariuszy) spó³ek bior¹cych 

udzia³ w procesach ³¹czenia lub podzia³u:

•  

•  

•  

•  

zniesiony zostanie obowi¹zek og³oszenia planu 

    po³¹czenia (lub podzia³u) w Monitorze S¹dowym

    i Gospodarczym pod warunkiem, ¿e zostanie on 

    opublikowany na stronie internetowej spó³ki, 

    umo¿liwiaj¹c nieodp³atne zapoznanie siê z jego 

    treœci¹

plan po³¹czenia powinien zostaæ udostêpniony 

    w wy¿ej wymieniony sposób nie póŸniej ni¿ na 

    miesi¹c przed dniem rozpoczêcia zgromadzenia 

    wspólników, na którym podjêta ma zostaæ 

    uchwa³a o po³¹czeniu

w ten sam sposób spó³ka bêdzie mog³a udostêpniæ 

    ca³¹ dokumentacjê podzia³ow¹, bez koniecznoœci 

    udostêpniania jej w lokalu spó³ki

ka¿dy wspólnik, który wyrazi na to zgodê, bêdzie 

    móg³ otrzymaæ od spó³ki w formie elektronicznej 

    wszelkie dokumenty zwi¹zane z jej po³¹czeniem 

    lub podzia³em.

Tym samym spó³ki bêd¹ mog³y w znacznie szerszym 

stopniu ni¿ dotychczas korzystaæ ze  œrodków 

komunikacji elektronicznej w celu informowania 

wspólników o przygotowaniu i realizacji procesu 

po³¹czenia lub podzia³u, tak¿e w ramach 

transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek. 

Spó³ki publiczne

Nowe przepisy KSH odnios¹ szczególny skutek 

w odniesieniu do przygotowania planu po³¹czenia 

(podzia³u) przez spó³kê publiczn¹. Po ich wejœciu 

w ¿ycie mo¿liwe bêdzie odst¹pienie od przygotowania 

i do³¹czania do tego planu informacji o stanie 

Ju¿ wkrótce przeprowadzenie podzia³u lub 

po³¹czenia spó³ek bêdzie ³atwiejsze, szybsze

i mniej kosztowne. Tym samym wzroœnie 

atrakcyjnoœæ procesów restrukturyzacyjnych 

jako potencjalnych narzêdzi wzmacniania 

i rozwoju biznesu, w szczególnoœci w ramach 

grup kapita³owych. Jednoczeœnie zwiêkszony 

zostanie poziom ochrony praw udzia³owców, 

przede wszystkim poprzez mo¿liwoœæ 

przekazywania im wszelkich informacji 

o tocz¹cych siê w spó³ce procesach 

z wykorzystaniem ich stron internetowych. 

Powy¿sze zmiany wprowadza ustawa z dnia 19 

sierpnia 2011 o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek

handlowych (dalej „KSH”), która wchodzi w ¿ycie 

w dniu 27 paŸdziernika 2011r. 

Procedura uproszczona

Znowelizowane przepisy KSH umo¿liwi¹ dokonanie 

po³¹czenia lub podzia³u z wykorzystaniem procedury 

uproszczonej, w której zrezygnowano:

  ze sporz¹dzenia sprawozdania uzasadniaj¹cego 

    po³¹czenie lub podzia³, udzielania informacji 

    odnoœnie zmian stanu aktywów i pasywów

z badania planu po³¹czenia (podzia³u) przez 

    bieg³ego rewidenta pod warunkiem uzyskania 

    zgody wszystkich wspólników (akcjonariuszy) 

    ka¿dej ze spó³ek objêtych ³¹czeniem lub 

    podzia³em.

Wydaje siê zatem, ¿e wy¿ej wymieniona procedura 

znajdzie zastosowanie przede wszystkim do 

procesów restrukturyzacji przeprowadzanych 

w ramach grup kapita³owych, w których 

udzia³owcami poszczególnych spó³ek s¹ podmioty 

ze sob¹ powi¹zane.

•

•  
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ksiêgowym spó³ki, pod warunkiem, ¿e spó³ka ta 

sporz¹dza i udostêpnia akcjonariuszom pó³roczne 

sprawozdania finansowe.

Ochrona wierzycieli

Na koniec warto wspomnieæ, ¿e obok szeregu 

przepisów maj¹cych na celu maksymalne 

uproszczenia procesów po³¹czeniowych, zmiany 

przepisów KSH dotycz¹ tak¿e dotychczasowej 

regulacji i skutkuj¹ zwiêkszeniem ochrony 

wierzycieli spó³ek dzielonych,przejmuj¹cych 

lub ulegaj¹cych po³¹czeniu.

Po wejœciu w ¿ycie nowelizacji KSH, ka¿dy z tych 

wierzycieli bêdzie móg³ wyst¹piæ z ¿¹daniem

ustanowienia stosownego zabezpieczenia przez 

s¹d, pod warunkiem zg³oszenia roszczenia 

w terminie szeœciu miesiêcy od dnia og³oszenia 

planu po³¹czenia (b¹dŸ w okresie od og³oszenia 

planu podzia³u do og³oszenia podzia³u)

i uprawdopodobnienia, ¿e realizacja danego 

procesu mo¿e powodowaæ zagro¿enie dla ich 

zaspokojenia.

£ukasz £yszczarek

+48 71 71 93 508

E-mail ? 
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