
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na 
podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 378 z dnia 31 grudnia 1982 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 1, s. 50) 

Strona 53, art. 12 ust. 1: 

zamiast:  „1. Przepisy ustawowe Państw Członkowskich muszą przewidywać odpowiedni system ochrony 
interesów wierzycieli spółek uczestniczących w podziale, których roszczenia zostały zgłoszone przed 
ogłoszeniem planu podziału i które nie stały się jeszcze wymagalne w momencie ogłoszenia.”, 

powinno być:  „1. Przepisy ustawowe państw członkowskich muszą przewidywać odpowiedni system ochrony 
interesów wierzycieli spółek uczestniczących w podziale, których roszczenia poprzedzają ogłoszenie 
planu podziału i które nie stały się jeszcze wymagalne w momencie ogłoszenia.”. 

Strona 54, art. 14: 

zamiast: „W przypadku gdy przepisy ustawowe Państwa Członkowskiego nie przewidują sądowej albo administra
cyjnej kontroli legalności podziału albo taka kontrola nie obejmuje wszystkich czynności prawnych 
niezbędnych do przeprowadzenia podziału, stosuje się art. 16 dyrektywy 78/855/EWG.”, 

powinno być: „W przypadku gdy przepisy ustawowe państwa członkowskiego nie przewidują sądowej albo administra
cyjnej kontroli prewencyjnej legalności podziału albo taka kontrola nie obejmuje wszystkich czynności 
prawnych niezbędnych do przeprowadzenia podziału, stosuje się art. 16 dyrektywy 78/855/EWG.”. 

Strona 55, art. 18: 

zamiast: „Przepisy ustawowe Państw Członkowskich powinny określić, co najmniej zasady regulujące odpowie
dzialność cywilną członków organów administracyjnych lub zarządzających spółki dzielonej wobec 
akcjonariuszy tej spółki, jeżeli członkom tych organów można postawić zarzut wadliwego przygotowania 
i przeprowadzenia podziału. Przepisy ustawowe powinny również uregulować odpowiedzialność cywilną 
biegłych, którym powierzono przygotowanie dla tej spółki sprawozdania przewidzianego w art. 8 z 
tytułu naruszeń prawa popełnionych przez nich przy wykonywaniu ich zadań.”, 

powinno być:  „Przepisy ustawowe państw członkowskich określają co najmniej zasady regulujące odpowiedzialność 
cywilną członków organów administrujących lub zarządzających spółki dzielonej wobec akcjonariuszy tej 
spółki w odniesieniu do zawinionego zachowania tych członków podczas przygotowania i przeprowa
dzenia podziału; przepisy ustawowe powinny również uregulować odpowiedzialność cywilną biegłych, 
którym powierzono przygotowanie dla tej spółki sprawozdania przewidzianego w art. 8 w odniesieniu 
do zawinionego zachowania tych biegłych przy wykonywaniu ich zadań.”.  
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