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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
(druk nr 1310 )

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.)

Art. 3121.
§ 1. [Zarząd może odstąpić od badania przez biegłego rewidenta wkładów niepieniężnych,

których przedmiotem są:]
<Sprawozdania założycieli można nie poddawać badaniu przez biegłego rewidenta w

odniesieniu do wkładów niepieniężnych, których przedmiotem są:>
1) zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli ich wartość

jest ustalana według średniej ceny ważonej, po której były przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy, poprzedzających dzień wniesienia
wkładu,

2) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli biegły rewident wydał opinię na temat ich
wartości godziwej, ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy
przed dniem wniesienia wkładu,

[3) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli ich wartość godziwa wynika ze
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez biegłego
rewidenta na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości dla badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych.]

<3) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli ich wartość godziwa wynika ze
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez biegłego
rewidenta na zasadach przewidzianych w przepisach o rachunkowości dla
badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.>

§ 2. [Zarząd podda jednak badaniu biegłego rewidenta wycenę wkładów niepieniężnych,
jeżeli:]
<Sprawozdanie założycieli podlega jednakże badaniu przez biegłego rewidenta w
odniesieniu do wkładów niepieniężnych, o których mowa w § 1, jeżeli:>
1) wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, które wpłynęły na cenę zbywalnych papierów

wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego w chwili ich wniesienia, w
szczególności związane z utratą płynności obrotu na rynku regulowanym,
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2) wystąpiły nowe okoliczności, które mogły istotnie wpłynąć na wartość godziwą
wkładów w chwili ich wniesienia.

[§ 3. Jeżeli zarząd nie podda badaniu biegłego rewidenta wyceny wkładów, o których mowa
w § 1 pkt 2 i 3, mimo wystąpienia okoliczności uzasadniających taką wycenę, zażądać
badania mogą akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego zarówno w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, jak i w dniu
wystąpienia z żądaniem. Prawo to przysługuje do dnia wniesienia wkładów.

§ 4. Jeżeli zarząd nie złoży wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta
w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, z wnioskiem takim mogą wystąpić
akcjonariusze legitymowani zgodnie z § 3.]

<§ 3. Jeżeli założyciele nie poddali sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta w
zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 i 3, mimo wystąpienia okoliczności
uzasadniających badanie, zażądać badania mogą akcjonariusze, reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Prawo to przysługuje do dnia
wniesienia wkładów.

§ 4. Jeżeli założyciele albo zarząd nie złoży wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie
biegłego rewidenta w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, z
wnioskiem takim mogą wystąpić akcjonariusze legitymowani zgodnie z § 3.>

§ 5. Jeżeli wkład niepieniężny nie był przedmiotem badania biegłego rewidenta, spółka
ogłasza w terminie miesiąca od dnia wniesienia wkładu:
1) opis przedmiotu wkładu, jego wartość, źródło wyceny oraz metodę wyceny,
2) oświadczenie, czy przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej oraz

liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład bądź
wyższej cenie emisyjnej akcji,

3) oświadczenie stwierdzające brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności
wpływających na wycenę wkładu.

Art. 496.
§ 1. W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy

pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami
pozostałych łączących się spółek.

[§ 2. Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu
miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest
zagrożone przez połączenie, mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń.]

<§ 2. Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu
miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie
jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby
spółki przejmującej albo nowo zawiązanej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich
roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się spółkę
przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną.>

Art. 499.
§ 1. Plan połączenia powinien zawierać co najmniej:

1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku
połączenia przez zawiązanie nowej spółki - również typ, firmę i siedzibę tej spółki,
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2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się
przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki
nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat,

3) zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce
nowo zawiązanej,

4) dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do
uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej,

5) prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom
oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach
łączących się przez zawiązanie nowej spółki,

6) szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób
uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

§ 2. Do planu połączenia należy dołączyć:
1) projekt uchwał o połączeniu spółek,
2) projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo

statutu spółki nowo zawiązanej,
3) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez

zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku o ogłoszenie planu połączenia,

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla
celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych
metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

§ 3. W informacji, o której mowa w § 2 pkt 4:
1) nie jest konieczne przedstawienie nowej inwentaryzacji,
2) wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku,

gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy
wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany
w aktualnej wartości nie wykazane w księgach.

<§ 4. Informacji, o której mowa w § 2 pkt 4, nie sporządza spółka publiczna, jeżeli
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.>

Art. 500.
§ 1. Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z

wnioskiem, o którym mowa w art. 502 § 2.
§ 2. Plan połączenia powinien być ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą

zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta
uchwała o połączeniu.

<§ 21. Przepisu § 2 nie stosuje się do spółki, która nie później niż na miesiąc przed datą
rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma
być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia tego
zgromadzenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na
swojej stronie internetowej.>

§ 3. W przypadku gdy spółki uczestniczące w połączeniu złożą wspólnie wniosek o
ogłoszenie planu połączenia, ogłoszenie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc
przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być
podjęta pierwsza uchwała o połączeniu.
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Art. 501.
<1.> Zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie uzasadniające

połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek
wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2. W przypadku
szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek,
sprawozdanie powinno wskazywać na te trudności.

<§ 2. Zarząd każdej z łączących się spółek jest obowiązany informować zarządy
pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników
albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i
pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem
powzięcia uchwały o połączeniu.>

[Art. 5031.
Badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia nie są wymagane, jeżeli wszyscy
wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili na to zgodę, z zastrzeżeniem art. 516 § 7.]

<Art. 5031.

§ 1. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę, nie jest
wymagane:

1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, lub

2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2, lub

3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

§ 2. W przypadku określonym w § 1 pkt 3 do majątku spółki przejmowanej albo
majątków spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stosuje się
odpowiednio przepisy art. 311–3121, jeżeli spółka przejmująca albo spółka nowo
zawiązana jest spółką akcyjną.>

Art. 505.
§ 1. Wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać następujące dokumenty:

1) plan połączenia,
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się

spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
jeśli opinia lub raport były sporządzane,

3) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2,
4) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o

których mowa w art. 501,
5) opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1.

§ 2. Jeżeli łącząca się spółka prowadziła działalność w okresie krótszym niż trzy lata,
sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny obejmować cały okres działalności
spółki.

[§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki odpisów
dokumentów, o których mowa w § 1.]

<§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki odpisów
dokumentów, o których mowa w § 1 i 2. Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji,
można przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.>

<§ 31. Przepisów § 1, 2 i § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się, gdy spółka nie później niż na
miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego
zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie
do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia
bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości dokumenty, o których mowa w § 1
i 2, na swojej stronie internetowej bądź w tym terminie umożliwi wspólnikom na
swojej stronie internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i
ich druk. >

[§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek wspólnikom należy ustnie
przedstawić istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii
biegłego.]

<§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o połączeniu spółek, wspólnikom należy
ustnie przedstawić istotne elementy treści planu połączenia, sprawozdania zarządu
i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które
nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia
uchwały.>

Art. 516.
§ 1. W odniesieniu do spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez

powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506, jeżeli spółka ta posiada udziały albo akcje
o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki
przejmowanej, lecz nie obejmującej całego jej kapitału. Nie dotyczy to przypadku, gdy
spółką przejmującą jest spółka publiczna.

§ 2. Wspólnik spółki przejmującej, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, może domagać się zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
albo nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu powzięcia uchwały, o której mowa
w § 1.

§ 3. Wspólnik spółki przejmowanej może żądać wykupienia jego udziałów albo akcji przez
spółkę przejmującą na zasadach określonych w art. 417.

§ 4. Uprawnienia, o których mowa w § 2 i § 3, mogą być wykonane w terminie miesiąca od
dnia ogłoszenia planu połączenia.

§ 5.   Do łączenia przez przejęcie, o którym mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 501-
503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513.

[§ 6.   Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez spółkę
przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W tym przypadku nie stosuje się także
przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4.

<§ 6. Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez spółkę
przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W tym przypadku nie stosuje się także
przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2–4; ogłoszenie albo udostępnienie planu
połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2, oraz udostępnienie dokumentów, o
których mowa w art. 505, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem
złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.>

§ 7. Do łączenia się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są
wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się
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spółkach dziesięciu osób, nie stosuje się przepisów art. 500 § 2 i art. 502-504, chyba że
przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw spółce, nie później niż w terminie miesiąca
od dnia zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego.

Art. 5164.
[§ 1. Spółka powinna ogłosić plan połączenia transgranicznego nie później niż na miesiąc

przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia tej spółki, na którym ma
być podjęta uchwała o połączeniu.]

<§ 1. Spółka powinna ogłosić plan połączenia transgranicznego nie później niż na
miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia tej spółki,
na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu. Spółka nie jest obowiązana do
ogłoszenia planu połączenia, gdy nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia
zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta
uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia
podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej
wiadomości plan tego połączenia na swojej stronie internetowej.>

§ 2. W przypadku gdy w połączeniu transgranicznym uczestniczy więcej niż jedna spółka
krajowa, przepis art. 500 § 3 stosuje się.

Art. 5166.
§ 1. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki wyznacza, na jej wniosek, biegłego w

celu zbadania planu połączenia.
§ 2. Łączące się spółki mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem do sądu rejestrowego

właściwego dla spółki krajowej albo do organu właściwego dla spółki zagranicznej o
wyznaczenie wspólnego biegłego lub biegłych w celu zbadania planu połączenia.

[§ 3.   Przepis art. 5031 stosuje się.]
<§ 3. Przepis art. 5031 § 1 pkt 3 stosuje się.>

Art. 51615.
§ 1. Jeżeli spółka przejmująca posiada wszystkie udziały lub akcje spółki przejmowanej, nie

stosuje się przepisów art. 5163 pkt 2, 4-6 w części dotyczącej udziałów lub akcji i art.
5166. Zarząd sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 5165.

§ 2. Wobec spółki przejmowanej nie stosuje się przepisów art. 506.
<§ 3. Jeżeli spółka przejmująca posiada udziały albo akcje o łącznej wartości

nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej lecz
nieobejmującej całego jej kapitału, do łączącej się spółki stosuje się art. 502 i art.
503.>

Art. 534.
§ 1. Plan podziału powinien zawierać co najmniej:

1) typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek uczestniczących w podziale,
2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek

przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych i wysokość ewentualnych dopłat,
3) zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w spółkach przejmujących lub w

spółkach nowo zawiązanych,
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4) dzień, od którego udziały lub akcje wymienione w pkt 3 uprawniają do uczestnictwa w
zysku poszczególnych spółek przejmujących bądź spółek nowo zawiązanych,

5) prawa przyznane przez spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane wspólnikom
oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce dzielonej,

6) szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób
uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane,

7) dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń,
koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo
zawiązanym,

8) podział między wspólników dzielonej spółki udziałów lub akcji spółek przejmujących
lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału.

§ 2. Do planu podziału należy dołączyć:
1) projekt uchwały o podziale,
2) projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu

spółki nowo zawiązanej,
3) ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału,
4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla

celów podziału na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych
metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

§ 3. W informacji, o której mowa w § 2 pkt 4:
1) nie jest konieczne przedstawienie nowej inwentaryzacji,
2) wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku,

gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy
wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany
w aktualnej wartości nie wykazane w księgach.

<§ 4. Informacji, o której mowa w § 2 pkt 4, nie sporządza spółka publiczna, jeżeli
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.>

Art. 535.
§ 1. Plan podziału powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego spółki dzielonej lub spółki

przejmującej, łącznie z wnioskiem, o którym mowa w art. 537 § 2.
§ 2. W przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki plan podziału wraz z wnioskiem, o

którym mowa w art. 537 § 2, podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego spółki dzielonej.
§ 3. Plan podziału należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia

pierwszej uchwały w sprawie podziału, o której mowa w art. 541.
<§ 3. Plan podziału należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem

powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału, o której mowa w art. 541. Spółka
dzielona albo spółka przejmująca nie jest obowiązana do ogłoszenia planu
podziału, gdy nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia
zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być
powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541,
nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w
sprawie podziału, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan podziału na
swojej stronie internetowej.>
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Art. 536.
§ 1. Zarządy spółki dzielonej i każdej spółki przejmującej sporządzają pisemne sprawozdanie

uzasadniające podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza
stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria
ich podziału. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów albo
akcji spółki dzielonej, sprawozdanie powinno wskazywać na te trudności.

§ 2. Zarząd spółki dzielonej wykonuje w odniesieniu do spółki nowo zawiązanej czynności
zarządów spółek uczestniczących w podziale przewidziane w przepisach § 1 i § 3 oraz w
art. 537-539.

[§ 3. W przypadku gdy spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana jest spółką akcyjną,
do składników majątku przypadających tej spółce w planie podziału stosuje się
odpowiednio przepisy art. 311-3121. Do sprawozdania, o którym mowa w § 1, należy
dołączyć informację o sporządzeniu w trybie art. 312 opinii biegłych rewidentów. Należy
także wskazać sąd rejestrowy, w którym opinia biegłych rewidentów została złożona.]

[§ 4. Zarząd spółki dzielonej zawiadamia zgromadzenie wspólników albo walne
zgromadzenie tej spółki oraz zarządy każdej spółki przejmującej lub spółki nowo
zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników
majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu
podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale.]

<§ 4.  Zarząd spółki dzielonej zawiadamia zarządy każdej spółki przejmującej lub
spółki nowo zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie
składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem
sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale.>

[Art. 5381.
Sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4, a także badanie planu
podziału przez biegłego i jego opinia nie są wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy każdej ze
spółek uczestniczących w podziale wyrazili na to zgodę.]

<Art. 5381.

§ 1. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili
zgodę, nie jest wymagane:

1) sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4, lub

2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4, lub

3) badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia.

§ 2. Sporządzenie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 oraz w art. 536 § 1,
a także badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia nie są wymagane w
przypadku podziału przez zawiązanie nowych spółek, jeżeli plan podziału
przewiduje, że wspólnicy spółki dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale
zakładowym spółki dzielonej w kapitałach zakładowych wszystkich spółek nowo
zawiązanych.

§ 3. Jeżeli zgodnie z § 1 lub 2 plan podziału nie jest poddany badaniu przez biegłego, do
składników majątku przypadających w planie podziału spółce przejmującej albo
nowo zawiązanej, będącej spółką akcyjną, stosuje się odpowiednio przepisy art.
311–3121. Jeżeli sporządzane jest sprawozdanie, o którym mowa w art. 536 § 1,
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należy do niego dołączyć informację o sporządzeniu w trybie art. 312 opinii biegłych
rewidentów. Należy także wskazać sąd rejestrowy, w którym opinia biegłych
rewidentów została złożona.>

Art. 540.
§ 1. Wspólnicy spółki dzielonej i spółek przejmujących mają prawo przeglądać następujące

dokumenty:
1) plan podziału,
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej

i spółek przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem
biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone,

3) dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2,
4) sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów

podziału, o których mowa w art. 536,
5) opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1.

§ 2. Jeżeli spółka dzielona lub spółka przejmująca prowadziła działalność w okresie krótszym
niż trzy lata, sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny obejmować cały okres
działalności spółki.

[§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu zarządu spółki
dokumentów, o których mowa w § 1.]

<§ 3. Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki dokumentów,
o których mowa w § 1. Wspólnikom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie przez
spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, można przesłać odpisy
tych dokumentów w formie elektronicznej.>

<§ 31. Przepisów § 1, 2 i § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się, gdy spółka nie później niż na
miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego
zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału,
nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie
podziału, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości dokumenty, o których
mowa w § 1 i 2, na swojej stronie internetowej bądź w tym terminie umożliwi
wspólnikom na swojej stronie internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji
elektronicznej i ich druk.>

[§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o podziale spółki wspólnikom należy ustnie
przedstawić istotne elementy treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii
biegłego.]

<§ 4. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o podziale spółki wspólnikom należy
ustnie przedstawić istotne elementy treści planu podziału, sprawozdania zarządu i
opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które
nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały.>

Art. 546.
§ 1. Za zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo

zawiązanej pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej,
odpowiadają solidarnie przez trzy lata od dnia ogłoszenia o podziale. Odpowiedzialność
ta jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych każdej spółce w planie
podziału.
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[§ 2. Wierzyciele spółki dzielonej oraz spółki przejmującej, którzy zgłosili swoje roszczenia w
okresie między dniem ogłoszenia planu podziału a dniem ogłoszenia podziału i
uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez podział, mogą żądać
zabezpieczenia swoich roszczeń.]

<§ 2. Wierzyciele spółki dzielonej oraz spółki przejmującej, którzy zgłosili swoje
roszczenia w okresie między dniem ogłoszenia planu podziału a dniem ogłoszenia
podziału i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez podział,
mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby odpowiednio spółki dzielonej albo
spółki przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli
zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez spółkę uczestniczącą w
podziale.>

<Art. 5501.

W przypadku podziału przez przejęcie podział może być przeprowadzony bez powzięcia
przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki dzielonej uchwały, o
której mowa w art. 541, jeżeli spółki przejmujące posiadają wszystkie udziały albo akcje
spółki dzielonej. W tym przypadku ogłoszenie albo udostępnienie planu podziału, o
którym mowa w art. 535 § 3, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art.
540, następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o wykreślenie
spółki dzielonej; informacje o których mowa w art. 536 § 4 dotyczą wszelkich istotnych
zmian w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły
między dniem sporządzenia planu podziału a dniem wpisu podziału do rejestru.>


