
Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni
europejskiej (SCE)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207 z dnia 18 sierpnia 2003 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, str. 280)

Strona 6 (wydanie specjalne str. 285), art. 7 ust. 5 zdanie ostatnie:

zamiast: „Ustanie członkostwa powoduje powstanie roszczenia o wypłatę udziału na warunkach przewidzianych
w art. 4 ust. 4 i art. 16.”,

powinno być: „Ustanie członkostwa powoduje powstanie roszczenia o wypłatę udziału na warunkach przewidzianych
w art. 3 ust. 4 i art. 16.”.

Strona 6 (wydanie specjalne str. 285), art. 7 ust. 6 zdanie ostatnie:

zamiast: „Uchwała ta powinna zostać podjęta na zasadach określonych w art. 62 ust. 4.”,

powinno być: „Uchwała ta powinna zostać podjęta na zasadach określonych w art. 61 ust. 4.”.

Strona 10 (wydanie specjalne str. 289) art. 22 ust. 1 lit. f)

zamiast: „f) specjalne warunki lub przywileje związane z obligacjami lub papierami wartościowymi innymi niż
akcje, które zgodnie z art. 66, nie nadają statusu członka;”,

powinno być: „f) specjalne warunki lub przywileje związane z obligacjami lub papierami wartościowymi innymi niż
akcje, które zgodnie z art. 64, nie nadają statusu członka;”,

Strona 13 (wydanie specjalne str. 292) art. 34 ust. 2

zamiast: „2. Brak kontroli legalności połączenia zgodnie z art. 29 i 30 może stanowić powód rozwiązania SCE,
zgodnie z art. 74.”,

powinno być: „2. Brak kontroli legalności połączenia zgodnie z art. 29 i 30 może stanowić powód rozwiązania SCE,
zgodnie z art. 73.”,

Strona 22 (wydanie specjalne str. 301) art. 73 ust. 4

zamiast: „4. Państwo Członkowskie, w którym mieści się siedziba statutowa SCE, zapewni możliwość wniesienia
sądowego środka odwoławczego… .”,

powinno być: „4. Państwo Członkowskie, w którym mieści się siedziba statutowa SCE, ustanawia sądowe środki
odwoławcze… .”.
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