
3) Czy wykładni wyrażenia „przedmiotem postępowania jest 
czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwo
lonego” zawartego w art. 5 pkt 3 tego rozporządzenia 
należy dokonywać w taki sposób, że przepis ten obejmuje 
postępowanie wszczęte przez wierzyciela przeciwko akcjo
nariuszowi spółki, jeśli postępowanie ma na celu uzyskanie 
stwierdzenia odpowiedzialności akcjonariusza za zobowią
zania spółki, ponieważ akcjonariusz w dalszym ciągu 
prowadzi działalność gospodarczą mimo tego, że spółka 
jest niedokapitalizowana i niewypłacalna? 

4) Czy wykładni wyrażenia „przedmiotem postępowania jest 
czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwo
lonego” zawartego w art. 5 pkt 3 tego rozporządzenia 
należy dokonywać w taki sposób, że przepis ten obejmuje 
postępowanie wszczęte przez wierzyciela przeciwko akcjo
nariuszowi spółki, który zobowiązał się do spełnienia zobo
wiązań spółki? 

5) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 2, czy 
należy przyjąć, że ewentualna powstała z tego szkoda wystą
piła w Niderlandach czy w Szwecji, jeśli prezes spółki ma 
miejsce zamieszkania w Niderlandach a zobowiązania, 
których nie spełnił prezes spółki dotyczą spółki szwedzkiej? 

6) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytania 3 lub 
4, czy należy przyjąć, że ewentualna powstała z tego szkoda 
wystąpiła w Niderlandach czy w Szwecji, jeśli akcjonariusz 
ma miejsce zamieszkania w Niderlandach a spółka ma 
siedzibę w Szwecji? 

7) W sytuacji, gdy art. 5 pkt 1 lub art. 5 pkt 3 rozporządzenia 
znajdują zastosowanie do jednej z wyżej opisanych sytuacji, 
czy jakiekolwiek znaczenie w kwestii zastosowania tych 
przepisów ma to, że wierzytelność została przeniesiona z 
pierwotnego wierzyciela na inną osobę? 

( 1 ) Dz.U. L 12, s. 1. 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 2 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 
— Belgia) — Anex Customs BVBA przeciwko Belgische 

Staat, KBC Bank NV 

(Sprawa C-163/11) ( 1 ) 

(2012/C 151/41) 

Język postępowania: niderlandzki 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 18.6.2011.
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