
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od 
spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu 
uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich 
w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (wersja 

przekształcona) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315 z dnia 14 listopada 2012 r.) 

1.  Strona 77, art. 6 ust. 1: 

zamiast:  „1. Dla zarejestrowania spółki lub uzyskania przez nią zezwolenia na rozpoczęcie działalności, 
przepisy państw członkowskich muszą przewidywać, że subskrybowany kapitał minimalny nie może 
być ustalony w wysokości mniejszej niż 25 000 EUR.”, 

powinno być:  „1. Dla utworzenia spółki lub uzyskania przez nią zezwolenia na rozpoczęcie działalności, przepisy 
państw członkowskich muszą przewidywać, że subskrybowany kapitał minimalny nie może być 
ustalony w wysokości mniejszej niż 25 000 EUR.”. 

2.  Strona 77, art. 9 akapit drugi: 

zamiast:  „Jednakże w przypadku gdy akcje emitowane są w zamian za wkłady niepieniężne w chwili rejestracji 
spółki lub uzyskania zezwolenia na podjęcie działalności, muszą one zostać całkowicie pokryte 
w terminie pięciu lat od chwili jej rejestracji lub uzyskania przez nią zezwolenia na podjęcie 
działalności.”, 

powinno być:  „Jednakże w przypadku gdy akcje emitowane są w zamian za wkłady niepieniężne w chwili 
utworzenia spółki lub uzyskania zezwolenia na podjęcie działalności, muszą one zostać całkowicie 
pokryte w terminie pięciu lat od chwili jej utworzenia lub uzyskania przez nią zezwolenia na podjęcie 
działalności.”. 

3.  Strona 78, art. 10 ust. 1: 

zamiast:  „1. Wszelkie wkłady niepieniężne stanowią przedmiot sprawozdania sporządzonego przed 
rejestracją spółki lub otrzymaniem zezwolenia na podjęcie działalności przez jednego lub kilku 
niezależnych biegłych rewidentów wyznaczonych lub upoważnionych przez organ administracyjny lub 
sądowy. Zgodnie z przepisami każdego z państw członkowskich takimi biegłymi rewidentami mogą 
być osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki.”, 

powinno być:  „1. Wszelkie wkłady niepieniężne stanowią przedmiot sprawozdania sporządzonego przed 
utworzeniem spółki lub otrzymaniem zezwolenia na podjęcie działalności przez jednego lub kilku 
niezależnych biegłych rewidentów wyznaczonych lub upoważnionych przez organ administracyjny lub 
sądowy. Zgodnie z przepisami każdego z państw członkowskich takimi biegłymi rewidentami mogą 
być osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki.”. 

4.  Strona 80, art. 13 ust. 1 akapit pierwszy: 

zamiast:  „1. Nabycie przez spółkę jakiegokolwiek aktywu należącego do osoby lub spółki, o których mowa 
w art. 3 lit. i), za równowartość co najmniej jednej dziesiątej kapitału subskrybowanego, jest 
przedmiotem badania i ogłoszenia w sposób przewidziany w art. 10 ust. 1, 2 i 3 oraz wymaga 
zatwierdzenia przez walne zgromadzenie, o ile to nabycie nastąpiło przed upływem okresu, przewi
dzianego przez prawo krajowe, wynoszącego co najmniej dwa lata, licząc od momentu rejestracji 
spółki lub uzyskania przez nią zezwolenia na podjęcie działalności.”, 

powinno być:  „1. Nabycie przez spółkę jakiegokolwiek aktywu należącego do osoby lub spółki, o których mowa 
w art. 3 lit. i), za równowartość co najmniej jednej dziesiątej kapitału subskrybowanego, jest 
przedmiotem badania i ogłoszenia w sposób przewidziany w art. 10 ust. 1, 2 i 3 oraz wymaga 
zatwierdzenia przez walne zgromadzenie, o ile to nabycie nastąpiło przed upływem okresu, przewi
dzianego przez prawo krajowe, wynoszącego co najmniej dwa lata, licząc od momentu utworzenia 
spółki lub uzyskania przez nią zezwolenia na podjęcie działalności.”. 
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5.  Strona 84, art. 27 ust. 1: 

zamiast:  „1. Ustanowienie zabezpieczenia przez spółkę na własnych akcjach przez nią samą albo przez 
osobę działającą we własnym imieniu, lecz na rachunek spółki, jest równoważne nabyciu do celów 
art. 21, art. 22 ust. 1 oraz art. 24 i art. 25.”, 

powinno być:  „1. Przyjmowanie w charakterze zabezpieczenia przez spółkę jej własnych akcji przez nią samą 
albo przez osobę działającą we własnym imieniu, lecz na rachunek spółki, jest równoważne nabyciu 
do celów art. 21, art. 22 ust. 1 oraz art. 24 i art. 25.”.  
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