
Komisja do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego w lipcu 2020 roku przedstawiła
Projekt nowelizacji KSH oraz niektórych innych ustaw, w którym zdecydowano się
wprowadzić dział IV zatytułowany „Grupa spółek”.  Dnia 8 grudnia 2020 roku, po
przeprowadzeniu konsultacji publicznych i międzyresortowych, opublikowano
zaktualizowany Projekt, który uległ znacznej ewolucji w stosunku do pierwotnej jego
wersji.   

Aby spółka zależna przystąpiła do grupy, niezbędne będzie podjęcie uchwały
zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy ze wskazaniem
spółki dominującej. Następnie, zarówno spółka dominująca, jak i spółka od niej zależna
zobowiązane będą dokonać wzmianki w rejestrze KRS o uczestnictwie w grupie spółek.
W rezultacie członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, rady dyrektorów,
likwidator i prokurent spółki zależnej będzie uprawniony do kierowania się, obok
interesu spółki, interesem grupy spółek, jeśli nie naruszy to uzasadnionego interesu
wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki ani interesu jej wierzycieli.
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CZYM JEST GRUPA SPÓŁEK?

Grupę spółek tworzą spółka dominująca i spółka lub spółki od niej zależne, a także
spółki powiązane, które w celu realizacji wspólnego interesu, kierują się wspólną
strategią gospodarczą, uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą
jednolitego kierownictwa.



Spółka dominująca będzie mogła uzyskać prawo do przeglądania w każdym
czasie ksiąg i dokumentów spółki zależnej oraz będzie mogła żądać udzielenia
informacji od spółki zależn

Zarząd spółki zależnej będzie miał obowiązek corocznego sporządzania
sprawozdania o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą za okres
ostatniego roku obrotowego. W sprawozdaniu tym będzie musiała zostać
odnotowana także informacja o wydanych wiążących poleceniach spółki
dominującej.

Spółka dominująca będzie mogła wydać spółce zależnej wiążące polecenie
dotyczące spraw spółki, jeżeli będzie to uzasadnione interesem grupy spółek. W
poleceniu należy wskazać także spodziewane korzyści lub szkody, jakie spółka
zależna odniesie w wyniku jego wykonania, a także sposób i czas naprawienia
szkody. Wiążące polecenie będzie musiało, pod rygorem nieważności, zostać
wydane w formie pisemnej.

Dla przypomnienia: Wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę
zależną należącą do grupy wymaga uprzedniej uchwały zarządu
spółki zależnej, która powinna zawierać co najmniej elementy
treści wiążącego polecenia.

W przypadku spółki dominującej posiadającej siedzibę za granicą wystarczające będzie
ujawnienie w rejestrze uczestnictwa w grupie spółek przez spółkę zależną, ze
wskazaniem spółki dominującej.
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NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

Do wyjścia z grupy spółek wystarczy złożenie oświadczenia
spółce zależnej przez spółkę dominującą.

W przypadku odmowy, spółka dominująca będzie
mogła złożyć wniosek do sądu rejestrowego o
zobowiązanie zarządu spółki zależnej do
udostępnienia ksiąg i dokumentów lub udzielenia
informacji.

W przypadku spółek powiązanych, niezbędne będzie także wprowadzenie do ich
umowy albo statutu, informacji o uczestnictwie w grupie spółek ze wskazaniem spółki
dominującej



UWAGA: Ochrona ta będzie przysługiwać tylko w
spółkach, w których spółka dominująca posiada
zdolność do samodzielnej zmiany statutu lub umowy
spółki. Domniemywa się, że spółka dominująca może
samodzielnie zmienić umowę albo statut spółki zależnej,
jeżeli bezpośrednio bądź pośrednio reprezentuje w
spółce zależnej co najmniej 75% kapitału zakładowego
takiej spółki.
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Akcjonariusze i wspólnicy mniejszościowi spółki zależnej zostaną wyposażeni
w mechanizmy umożliwiające im wyjście ze spółki poprzez realizację żądania
wykupu ich akcji lub udziału przez spółkę dominującą;

UWAGA: Uprawnienie takie będzie jednak
przysługiwać jedynie w przypadku spółek, w których
spółka dominująca posiada co najmniej 90-
procentowy udział w kapitale zakładowym.

Wspólnikom i akcjonariuszom mniejszościowym będzie przysługiwało
roszczenie odszkodowawcze kierowane bezpośrednio do spółki dominującej w
sytuacji, gdy w wyniku wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej
dojdzie do obniżenia wartości udziału albo akcji spółki zależnej.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej okaże się bezskuteczna, wierzyciel
spółki zależnej będzie mógł żądać naprawienia szkody bezpośrednio od spółki
dominującej, jeżeli szkoda ta powstała w następstwie wykonania przez spółkę
zależną wiążącego polecenia.

UWAGA: Spółka dominująca może uwolnić się od
odpowiedzialności wykazując m.in., że bezskuteczność
egzekucji przeciwko spółce zależnej nie była
spowodowana wykonaniem wiążącego polecenia.

Akcjonariusze i wspólnicy mniejszościowi spółki zależnej będą
mogli żądać wyznaczenia przez sąd rejestrowy firmy
audytorskiej w celu zbadania rachunkowości i działalności
grupy.


