
Połączenia z zagranicznymi 
przedsiębiorstwami

Właściciele firm, którzy poszukują 
nowych możliwości rozwoju działalno-
ści, mogą również rozważyć połączenie 
z inną firmą lub jej przejęcie. Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, któ-
rych działalność reguluje prawo co naj-
mniej dwóch różnych państw UE, muszą 
zastosować się do następujących zasad:

Jakich rodzajów połączeń 
dotyczą te zasady?

Przepisy UE należy stosować 
w sytuacjach trojakiego rodzaju:
Jedną lub więcej spółek kupuje inna 
spółka - w takim przypadku wszystkie 
aktywa i pasywa sprzedanych spółek 
zostają przeniesione do spółki, które je 
kupiła. W praktyce oznacza to rozwiąza-
nie sprzedanych spółek, ale oficjalnie nie 
jest to uważane za likwidację. Spółka, 
która dokonała zakupu, musi wyemito-
wać papiery wartościowe (takie jak ak-
cje) odpowiadające swojemu kapitałowi 
w zamian za aktywa, które zostały do 
niej przeniesione. Konieczna może się 
też okazać płatność w gotówce, maksy-
malnie do wysokości 10 proc. wartości 
nominalnej lub księgowej papierów warto-

ściowych spółki, która dokonała zakupu.
Dwie lub kilka spółek przenosi wszyst-
kie swoje aktywa i pasywa do zupeł-
nie nowej spółki, którą razem utworzą. 
W takim przypadku spółki przenoszące 
swoje aktywa również zostaną na końcu 
rozwiązane i nie będzie konieczne żad-
ne oficjalne postępowanie likwidacyjne. 
Nowo utworzona spółka będzie musiała 
wyemitować papiery wartościowe (takie 
jak akcje) odpowiadające swojemu kapi-
tałowi i przekazać je właścicielom spółek 
przenoszących aktywa na jej rzecz. Może 
również okazać się konieczna płatność 
w gotówce maksymalnie do wysokości 
10 proc. wartości nominalnej lub księ-
gowej tych papierów wartościowych.
Spółka przenosi wszystkie swoje aktywa 
i pasywa do innej spółki, która już posiada 
wszystkie papiery wartościowe wyemito-
wane przez pierwszą spółkę. Po przenie-
sieniu spółka przenosząca aktywa zostaje 
rozwiązana (nie zostaje poddana oficjal-
nemu postępowaniu likwidacyjnemu).
Kraje UE mają prawo nie stosować 
tych przepisów do połączeń transgra-
nicznych z udziałem spółdzielni, na-
wet jeśli obejmuje je definicja spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Transgraniczne połączenia przedsię-
biorstw z udziałem spółek inwestują-
cych kapitał dostarczony przez inwe-
storów prywatnych lub publicznych są 
zwolnioneze stosowania przepisów UE.
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Wspólny plan połączenia
 transgranicznego

Najpierw zarząd każdej spół-
ki objętej połączeniem musi spo-
rządzić dokument - wspólny plan 
połączenia transgranicznego - zawiera-
jący co najmniej następujące elementy:
- nazwy i statutowe siedziby łączących 
się spółek oraz spółki, która powstanie w 
wyniku połączenia
- współczynnik i warunki przydziału, któ-
re zostaną zastosowane do wymiany 
papierów wartościowych (np. ile papie-
rów wartościowych spółki nabywającej 
zostanie zaoferowanych udziałowcom 
w spółkach, które zostały kupione) oraz 
ewentualne kwoty płatności gotówką
- prawdopodobny wpływ na zatrudnienie
- datę, począwszy od której nowi posia-
dacze papierów wartościowych spółki 
powstałej w efekcie połączenia będą 
mieli prawo do dywidend
- statut spółki powstałej w wyniku połą-
czenia
- informacje dotyczące oceny aktywów 
i pasywów przeniesionych do spółki po-
wstałej w rezultacie połączenia.

Wspólny plan połączenia musi zostać 
opublikowany przynajmniej miesiąc przed 
zgromadzeniami wspólników, na których 
zapadnie decyzja o połączeniu. Publikacji 
można dokonać na stronach spółek lub 
na specjalnych stronach internetowych 
w krajach UE, których dotyczy połączenie.

Sprawozdania, które należy 
przygotować przed zgromadzeniami 

wspólników
Przed zgromadzeniami wspólników 

należy przygotować dwa sprawozdania:
- Sprawozdanie zarządu lub organów 
administracyjnych, w którym wyjaśnia 
się aspekty prawne i ekonomiczne oraz 
skutki połączenia dla właścicieli, wie-
rzycieli i pracowników. Sprawozdanie 
powinno być gotowe co najmniej mie-
siąc przed zgromadzeniem wspólni-

ków i należy je wręczyć właścicielom 
spółki i przedstawicielom pracowników.
- Sprawozdanie niezależnego biegłe-
go - tylko dla właścicieli spółek uczest-
niczących w połączeniu. Sprawoz-
danie musi być gotowe co najmniej 
miesiąc przed zgromadzeniem wspól-
ników i powinno zawierać uwagi na te-
mat współczynnika wymiany określo-
nego we wspólnym planie połączenia, 
który zostanie użyty przy oferowaniu pa-
pierów wartościowych za nabyte aktywa.
Spółki mogą zostać zwolnione z wy-
mogu przedstawienia sprawozdania 
niezależnego biegłego, jeśli tak zde-
cydują wszyscy właściciele każdej 
z uczestniczących w połączeniu spółki.

Zgromadzenia wspólników
Zgromadzenia wspólników w spół-

kach uczestniczących w połączeniu 
muszą ostatecznie zatwierdzić plan 
połączenia. Każda z uczestniczących 
spółek ma prawo uzależnić wejście po-
łączenia w życie od tego, czy istnieją 
zasady określające udział pracowników 
w spółce będącej wynikiem połączenia.

Kraje UE mogą przyjąć zasadę, że pod 
pewnymi warunkami spółka nabywająca 
nie musi zwoływać zgromadzenia wspól-
ników, aby połączenie zostało zatwierdzo-
ne. Takie warunki to na przykład opubli-
kowanie przez spółkę nabywającą planu 
połączenia co najmniej miesiąc przed wal-
nymi zgromadzeniami we wszystkich spół-
kach, które kupuje. Jednocześnie spółka 
nabywająca musi również udostępnić 
wszystkie inne dokumenty dotyczące po-
łączenia - takie jak: roczne sprawozda-
nia finansowe spółek, które kupuje - do 
wglądu swoim własnym udziałowcom.
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Weryfikacja zgodności z prawem
W każdym kraju UE, którego dotyczy 

połączenie, wyznaczony do tego celu or-
gan - na przykład sąd lub notariusz - musi 
sprawdzić zgodność połączenia z prawem 
krajowym. Jeśli taka weryfikacja przebie-
gnie pomyślnie, organ ten wydaje zaświad-
czenie z okresu poprzedzającego połącze-
nie o właściwym dopełnieniu formalności.

Ostatnia kontrola powinna dotyczyć 
przede wszystkim przeprowadzenia po-
łączenia - na przykład tego, czy wszyst-
kie spółki w nim uczestniczące zatwier-
dziły ten sam wspólny plan połączenia. 
Odpowiedni organ w kraju, w którym 
nowa spółka zostanie utworzona i zare-
jestrowana, musi też sprawdzić zgod-
ność z prawem utworzenia nowej spółki.

Wejście w życie
Data, kiedy połączenie staje się sku-

teczne - zawsze dopiero po weryfika-
cji zgodności z prawem - jest określona 
w przepisach prawa kraju, gdzie zosta-
je zarejestrowana spółka nabywająca 
lub nowo utworzona. Każda spółka po-
winna ogłosić informację o połączeniu 
za pośrednictwem rejestru publicznego 
w swoim kraju. Poprzednie wpisy do re-
jestru mogą wówczas zostać usunięte.

Udział pracowników
Z reguły udział pracowników okre-

ślają przepisy kraju UE, w któ-
rym zostaje zarejestrowana spół-
ka nabywająca lub nowo utworzona.

Przepisy kraju, w którym zarejestro-
wano spółkę, nie mogą mieć zastoso-
waniado udziału pracowników w spół-
ce powstałej wskutek połączenia, jeśli:
nie zezwalają na taki sam poziom 
udziału pracowników, jaki był za-
chowany w zakupionych spółkach
przynajmniej jedna ze spółek uczestniczą-
cych w połączeniu miała średnio ponad 500 
pracowników w okresie 6 miesięcy przed 
opublikowaniem wspólnego planu połą-
czenia.

Połączenia na skalę europejską
Przedsiębiorstwa, których obroty prze-

kraczają pewne progi (począwszy od 2,5 
mld euro łącznych światowych obrotów)
i które prowadzą działalność w UE oraz 
planują połączenie, muszą zwrócić się 
o zgodę do Komisji Europejskiej - bez 
względu na to, gdzie znajduje się ich sie-
dziba. Konkretne warunki i progi określono 
w art. 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia w spra-
wie kontroli łączenia przedsiębiorstw . Ko-
misja bada skutki proponowanego połą-
czenia na konkurencję w UE. Połączenia, 
które znacznie ograniczyłyby konkurencję 
w Unii, nie są zatwierdzane. W niektórych 
przypadkach połączenia przedsiębiorstw 
są zatwierdzane pod pewnymi warunkami.
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