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EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (EZIG)

• Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie

europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG)

• Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych

i spółce europejskiej

SPÓŁKA EUROPEJSKA (SE)

• Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie

statutu spółki europejskiej (SE)

• Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych

i spółce europejskiej

• Dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut

spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników

SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA (SCE)

• Rozporządzenie Rady (WE) NR 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu

Spółdzielni europejskiej (SCE)

• Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

• Dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni

europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników
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EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH

• w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 2137/85 oraz w ustawie

do zgrupowania stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.

• w Polsce nie jest spółką, brak osobowości prawnej

• akcesoryjny charakter działalności w stosunku do uczestników

• od spółki lub przedsiębiorstwa ugrupowanie zasadniczo różni się swoim

celem, którym jest jedynie ułatwienie lub rozwój działalności

gospodarczej ich członków, aby polepszyć ich wyniki

• z powodu pomocniczego charakteru działalność ugrupowania musi wiązać

się z działalnością gospodarczą ich członków, ale nie ma jej zastępować w

taki sposób, w takim zakresie, że np. ugrupowanie nie może samo, w

odniesieniu do osób trzecich, wykonywać zawodu, przy czym pojęcie

działalności gospodarczej rozumiane jest w najszerszym znaczeniu;



UTWORZENIE

− spółki i inne osoby prawne

− osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

− warunkiem jest aby siedziby lub miejsca zamieszkania znajdowały się w

różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej

OGRANICZENIA - EZIG nie może:

− zarządzać ani nadzorować podmiotami należącymi do EZIG

− posiadać udziałów (akcji) uczestników

− zatrudniać więcej niż 500 pracowników

− uczestniczyć w innym EZIG

− emitować papierów wartościowych

− wykorzystywać struktury EZIG dla przekazywania mienia członkom

zarządów uczestników



ELEMENTY UMOWY

Umowa o utworzeniu ugrupowania zawiera przynajmniej:

a) nazwę ugrupowania, którą poprzedza albo po której następują wyrazy

„europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych” lub inicjały „EUIG”, o

ile te wyrazy lub inicjały nie stanowią części nazwy;

b) siedziba ugrupowania;

c) cele utworzenia ugrupowania;

d) nazwę, firmę, formę prawną, stały adres lub siedzibę statutową oraz numer

i miejsce rejestracji, o ile istnieje, każdego członka ugrupowania;

e) czas istnienia ugrupowania, chyba że jest to czas nieokreślony.



SIEDZIBA

Siedziba, określona w umowie o utworzeniu ugrupowania musi znajdować się

we Wspólnocie.

Siedziba musi zostać wyznaczona:

a) w przypadku gdy ugrupowanie ma swój zarząd; albo

b) w przypadku gdy jeden z członków ugrupowania ma swój zarząd lub w

przypadku osób fizycznych tam, gdzie prowadzona jest ich główna

działalność, pod warunkiem że ugrupowanie ją tam wykonuje.

Siedziba ugrupowania może zostać przeniesiona w obrębie Wspólnoty.

Gdy przeniesienie takie nie powoduje zmiany prawa mającego zastosowanie

na podstawie art. 2, decyzja o przeniesieniu zostaje podjęta zgodnie z

warunkami ustanowionymi w umowie o utworzeniu ugrupowania.



ORGANY

Organami ugrupowania są członkowie działający wspólnie oraz

zarządzający.

Umowa o utworzeniu ugrupowania może przewidywać inne organy, w takim

przypadku umowa określa ich uprawnienia.

Członkowie ugrupowania, działający jako organ, mogą podejmować wszelkie

decyzje zmierzające do osiągnięcia celów ugrupowania.



ZARZĄDZAJĄCY

Ugrupowaniem zarządza jedna lub więcej osób fizycznych, wyznaczonych w

umowie o utworzeniu ugrupowania lub na mocy decyzji członków.

Jedynie zarządzający lub, w przypadku gdy jest dwóch lub więcej

zarządzających, każdy z nich reprezentuje ugrupowanie w zakresie

kontaktów z osobami trzecimi.

Do zarządców zgrupowania stosuje się odpowiednio art. 201-211 i 293-300

Kodeksu spółek handlowych.

Osoba prawna może być zarządcą zgrupowania, jeżeli wyznaczy jako swojego

przedstawiciela co najmniej jedną osobę fizyczną.

Przedstawiciel ten ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art.

293-300 Kodeksu spółek handlowych.



CZŁONKOWIE

• obowiązuje zasada 1 uczestnik = 1 głos

• umowa może niektórym członkom przyznawać więcej niż jeden głos, pod

warunkiem że żaden z członków nie posiada większości głosów.

• jednomyślność wymagana jest w przypadku spraw wskazanych w ustawie

lub umowie:

1) zmiana celów ugrupowania;

2) zmiana liczby przyznawanych każdemu członkowi głosów;

3) zmiana warunków podejmowania decyzji;

4) przedłużenie okresu istnienia ugrupowania poza termin ustalony w umowie

o utworzeniu ugrupowania;

5) zmiana udziału każdego lub niektórych członków w finansowaniu

ugrupowania;

6) zmiana wszelkich innych obowiązków członka, chyba że umowa o

utworzeniu ugrupowania stanowi inaczej;

7) dokonanie jakiejkolwiek zmiany umowy o utworzeniu ugrupowania

nieobjętej niniejszym ustępem, chyba że umowa ta stanowi inaczej.



UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH

Zyski powstałe w wyniku działalności ugrupowania uznaje się za zyski

członków, które są rozdzielane między nich w częściach określonych w

umowie o utworzeniu ugrupowania lub w razie braku jakiegokolwiek takiego

przepisu, w częściach równych.

Członkowie ugrupowania wnoszą płatności w kwocie, o którą wydatki

przekraczają przychody w częściach określonych w umowie o utworzeniu

ugrupowania lub w przypadku braku jakiegokolwiek takiego przepisu, w

częściach równych.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

Członkowie ugrupowania ponoszą nieograniczoną solidarną

odpowiedzialność za długi i inne zobowiązania wszelkiego rodzaju. Prawo

krajowe określa skutki takich zobowiązań.

Wierzyciele nie mogą wszczynać postępowania przeciwko członkowi o spłatę

długów lub innych zobowiązań, zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. l,

przed zakończeniem likwidacji ugrupowania, chyba że najpierw wezwali oni

ugrupowanie do zapłaty, a płatność nie została dokonana w odpowiednim

terminie.



WSTĄPIENIE

translatywne – przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inny podmiot

konstytutywne – przystąpienie nowego uczestnika przez zmianę umowy

WYSTĄPIENIE

• przeniesienie członkostwa na inny podmiot

• wystąpienie z EZIG zgodnie z umową lub za zgodą pozostałych

uczestników, chyba że zaistnieje ważny powód

• wykluczenie wyrokiem sądu

• śmierć/upadłość

• rozwiązanie EZIG

ROZWIĄZANIE

• jednomyślna uchwała

• orzeczenie sądu – naruszenie przepisów rozporządzenia

• upadłość



PRZYJĘCIE NOWEGO CZŁONKA

Decyzja o przyjęciu nowych członków jest podejmowana przez członków

ugrupowania jednomyślnie

Każdy nowy członek odpowiada za długi i inne zobowiązania ugrupowania,

włącznie z tymi, które powstały w wyniku działalności ugrupowania przed

przyjęciem nowego członka.

Może on jednak zostać zwolniony z płatności długów i innych zobowiązań

powstałych przed jego przyjęciem na mocy klauzuli w umowie o utworzeniu

ugrupowania lub w dokumencie przyjęcia.



ZBYCIE UDZIAŁU

Każdy z członków ugrupowania może scedować swój udział w ugrupowaniu

lub część udziału na innego członka albo na osobę trzecią; cesja nie staje się

skuteczna bez jednomyślnego upoważnienia przez innych członków.



WYSTĄPIENIE CZŁONKA

Członek ugrupowania może wystąpić z ugrupowania, zgodnie z warunkami

ustanowionymi w umowie o utworzeniu ugrupowania lub w przypadku braku

takich warunków, za jednomyślną zgodą innych członków.

Ponadto każdy członek ugrupowania może wystąpić z ugrupowania ze

słusznych i stosownych przyczyn.

WYKLUCZENIE CZŁONKA

Każdy członek ugrupowania może zostać wykluczony z powodów

wymienionych w umowie o utworzeniu ugrupowania oraz, w każdym

przypadku, jeżeli poważnie zaniedba swoje obowiązki lub jeżeli powoduje lub

grozi spowodowaniem poważnego zakłócenia w funkcjonowaniu ugrupowania.

Wykluczenie może nastąpić wyłącznie na mocy orzeczenia sądu, do którego

złożono wspólny wniosek większości pozostałych członków, chyba że umowa o

utworzeniu ugrupowania stanowi inaczej.



ROZWIĄZANIE EZIG

Ugrupowanie może zostać rozwiązane decyzją jej członków nakazującą

likwidację ugrupowania. Decyzja taka jest podejmowana jednomyślnie, chyba

że umowa o utworzeniu ugrupowania stanowi inaczej.

Ugrupowanie musi zostać rozwiązane decyzją jego członków:

a) stwierdzającą wygaśnięcie terminu określonego w umowie o utworzeniu

ugrupowania lub istnienie jakiejkolwiek innej przyczyny rozwiązania

przewidzianej w umowie, lub

b) stwierdzającą osiągnięcie celu ugrupowania lub brak możliwości dalszej

jego realizacji.



ROZWIĄZANIE PRZEZ SĄD

Na wniosek każdej zainteresowanej osoby lub właściwego organu, w

przypadku naruszenia:

art. 3 – cele EZIG

art. 12 – siedziba poza Wspólnotą

art. 31 ust. 3 – zmniejszenie liczby członków poniżej minimum

sąd musi nakazać rozwiązanie ugrupowania, chyba że sprawy ugrupowania

mogą zostać i zostaną uporządkowane przed wydaniem przez sąd

merytorycznego orzeczenia.

Na wniosek członka sąd może nakazać rozwiązanie ugrupowania ze słusznych

i stosownych przyczyn.



SPÓŁKA EUROPEJSKA



RÓŻNICE W STOSUNKU DO SA

- wysokość kapitału zakładowego

- przeniesienie siedziby

- sposób tworzenia

- system organów

- uczestnictwo pracowników



KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał SE określony jest w EUR.

Subskrybowany kapitał akcyjny nie powinien być niższy niż 120.000

EUR.

Kapitał SE, jego utrzymanie i zmiany z nim związane, wraz z akcjami,

obligacjami i innymi papierami wartościowymi, jest regulowany

przepisami, które miałyby zastosowanie do spółek akcyjnych ze

statutową siedzibą w Państwie Członkowskim, w którym zarejestrowana

jest SE.



PRZENIESIENIE SIEDZIBY STATUTOWEJ

Statutowa siedziba SE musi znajdować się na terytorium Wspólnoty, w tym

samym Państwie Członkowskim, co siedziba zarządu.

Statutowa siedziba SE może zostać przeniesiona do innego Państwa

Członkowskiego

Przeniesienie to nie wiąże się z likwidacją SE, ani z utworzeniem nowej osoby

prawnej.

PROCEDURA PRZENIESIENIA SIEDZIBY

SE sporządza plan przeniesienia i publikuje go. Plan określa

‒ proponowaną statutową siedzibę SE;

‒ proponowany Statut SE

‒ wszelkie konsekwencje, jakie przeniesienie może mieć na uczestnictwo

pracowników spółki;

‒ proponowany harmonogram przeniesienia;

‒ wszelkie prawa zagwarantowane w celu ochrony akcjonariuszy lub

wierzycieli.



• SE opracowuje sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty

prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje

przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników.

• walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeniesieniu siedziby

• w Państwie Członkowskim, w którym SE ma swoją statutową siedzibę

wydaje się zaświadczenie potwierdzające dopełnienie czynności

niezbędnych do przeniesienia

• na podstawie wydanego zaświadczenia dokonywany jest wpis w innym PC



TWORZENIE SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ

a) powstanie przez łączenie się spółek

b) powstanie grupy kapitałowej SE (spółka matka)

c) powstanie spółki zależnej SE (spółka córka)

d) przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej w SE



A) PRZEZ ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK

Spółki akcyjne ze statutowymi siedzibami znajdującymi się na terytorium

Wspólnoty, mogą tworzyć SE przez łączenie się spółek, pod warunkiem, że

przynajmniej dwie z nich podlegają prawu różnych PC.

łączenie się spółek może zostać przeprowadzone zgodnie z:

a) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez przejęcie

b) procedurą dotyczącą łączenia się spółek przez zawiązanie nowej spółki,

fuzja transgraniczna albo inkorporacja transgraniczna

spółka przejmująca lub nowo zawiązana stanie się SE

w każdym z zainteresowanych PC wydaje się zaświadczenie potwierdzające

wykonanie wszystkich czynności wymaganych przed przeprowadzeniem

łączenia się spółek.



B) PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ SE

Spółki akcyjne i spółki z o.o. mogą dążyć do utworzenia grupy kapitałowej SE,

pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich:

a) podlegają prawu różnych PC, lub

b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu

innego PC lub oddział usytuowany w innym PC.

• „spółki wspierające” powstanie grupy kapitałowej SE opracowują plan

powstania grupy kapitałowej SE badany przez biegłego

• walne zgromadzenie każdej ze spółek uczestniczących w powstaniu musi

zatwierdzić plan powstania grupy kapitałowej SE.

• wspólnicy (akcjonariusze) wnoszą swoje udziały do spółki matki SE w

zamian za co otrzymują akcje SE (stają się jej akcjonariuszami)

• SE staje się wspólnikiem (akcjonariuszem) spółek wspierających (spółką

matką)

• spółki wspierające powstanie grupy kapitałowej SE istnieją nadal.



C) PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ SE

Spółki w rozumieniu drugiego akapitu art. 48 Traktatu (tj. spółki prawa

cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz inne osoby prawne prawa

publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem tych, których działalność nie jest

nastawiona na osiąganie zysków) oraz inne osoby prawne prawa publicznego

lub prywatnego mogą tworzyć spółki zależne SE, poprzez subskrybcję ich

akcji, pod warunkiem, że przynajmniej dwie z nich:

a) podlegają prawu różnych PC, lub

b) posiadają od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu

innego PC lub też oddział usytuowany w innym PC.

• spółki wnoszą wkłady do SE w zamian za co otrzymują akcje SE

• spółki wnoszące wkłady stają się akcjonariuszami SE (spółka córka)

• nie sporządza się planu



D) PRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ

spółka akcyjna powstała zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, która

ma swoją statutową siedzibę i siedzibę zarządu we Wspólnocie może zostać

przekształcona w SE, jeżeli od co najmniej dwóch lat posiada ona spółkę

zależną, podległą prawu innego PC



SYSTEM ORGANÓW

Na warunkach określonych przez niniejsze rozporządzenie w SE działają:

a) walne zgromadzenie

b) organ nadzorczy i zarządzający (system dualistyczny) lub organ

administracyjny (system monistyczny), w zależności od formy przyjętej w

Statucie.



A) SYSTEM DUALISTYCZNY

organ zarządzający

- zarząd prowadzi sprawy SE

- członkowie są powoływani i odwoływani przez organ nadzorczy (bądź przez

walne zgromadzenie)

- nie można łączyć funkcji w organie zarządzającym i nadzorczym (wyjątek

czasowe delegowanie)

- organ zarządzający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania

organu nadzorczego o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ

na funkcjonowanie SE.

- stosuje się przepisy krajowe dotyczące funkcjonowania zarządu



organ nadzorujący

- rada nadzorcza sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw SE przez organ

zarządzający

- członkowie są powoływani przez walne zgromadzenie

- rada nadzorcza SE składa się co najmniej z trzech członków, a jeżeli SE jest

spółką publiczną - co najmniej z pięciu członków.

- organ nadzorczy może zażądać od organu zarządzającego wszelkiego

rodzaju informacji, jakie mogą być niezbędne do sprawowania nadzoru

- organ nadzorczy wybiera przewodniczącego spośród swoich członków



B) SYSTEM MONISTYCZNY

- rada administrująca:

a) prowadzi sprawy SE

b) reprezentuje SE

c) sprawuje stały nadzór nad jej działalnością.

- Board of Directors, Conseil d'Administration, Vervaltungsrat

- do kompetencji rady administrującej należą także wszystkie sprawy

niezastrzeżone przez ustawy lub statut dla walnego zgromadzenia.

- rada administrująca składa się co najmniej z trzech, a w spółce publicznej

co najmniej z pięciu członków.

- członkowie rady administrującej są odwoływani przez walne zgromadzenie,

chyba że statut stanowi inaczej.



SYSTEM MONISTYCZNY

- w razie wątpliwości, czy do rady administrującej lub jej członków należy

stosować przepisy o zarządzie czy o radzie nadzorczej, stosuje się przepisy

o zarządzie i jego członkach.

- zbiera się przynajmniej raz na trzy miesiące, aby omówić postęp i

przewidywany rozwój działalności SE.

- wybiera spośród swoich członków przewodniczącego

- w ramach rady administrującej można powołać dyrektorów

wykonawczych lub komitety



DYREKTORZY WYKONAWCZY

• Rada administrująca może powierzyć prowadzenie spraw SE dyrektorowi

wykonawczemu albo dyrektorom wykonawczym (delegacja kompetencji)

• Delegacja kompetencji nie uszczupla kompetencji rady administrującej w

zakresie prowadzenia spraw spółki

• Rada administrująca może w każdym czasie zmienić albo cofnąć delegację

kompetencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

• Dyrektorem wykonawczym może być członek rady administrującej lub osoba

spoza jej składu

• rada administrująca powinna co najmniej w połowie składać się z członków

niebędących dyrektorami wykonawczymi.



• Jeżeli powołano dwóch lub więcej dyrektorów wykonawczych można

przyznać jednemu z nich określone uprawnienia w zakresie kierowania

pracami dyrektorów wykonawczych (generalny dyrektor wykonawczy), a

także przewidywać, że w razie równości głosów o wyniku głosowania

decyduje jego głos.

• Generalny dyrektor wykonawczy nie może być przewodniczącym rady

administrującej, chyba że statut stanowi inaczej.

• Dyrektorzy wykonawczy składają radzie administrującej, w terminie trzech

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, łączne sprawozdanie z

wykonania obowiązków.

• Uprawnienia dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami rady

administrującej do reprezentowania SE, obejmują wszystkie czynności

sądowe i pozasądowe związane z zakresem spraw powierzonych im do

prowadzenia



KOMITETY

• rada administrująca może przekazać określone kompetencje komitetowi

albo komitetom składającym się co najmniej z dwóch jej członków

(przekazanie kompetencji)

• przekazanie kompetencji uszczupli odpowiednio kompetencje rady, co

oznacza, iż do rozstrzygania spraw objętych tym przekazaniem nie jest

właściwa cała rada, lecz komitet

• w komitecie sprawującym nadzór nad działalnością SE nie może

uczestniczyć członek rady administrującej będący dyrektorem

wykonawczym

• Komitety rady administrującej określa statut lub regulamin rady

administrującej

• Nie dotyczy to komitetów, w których skład wchodzą dyrektorzy wykonawczy

niebędący członkami rady administrującej. Do zadań tych komitetów należy

wyłącznie przygotowywanie lub wykonywanie uchwał rady administrującej.



SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA



Zasadniczym celem działalności SCE jest zaspokajanie potrzeb jej członków

i/lub wspieranie ich działalności gospodarczej i/lub społecznej, w szczególności

przez zawieranie z nimi porozumień o dostawę towarów lub o świadczenie

usług bądź wykonanie pracy w ramach czynności, których dokonuje,

względnie których dokonanie zleca SCE.

Ponadto celem działalności SCE może być zaspokajanie potrzeb jej członków

przez wspieranie, w sposób określony wyżej, ich udziału w działalności

gospodarczej, w jednej lub większej liczbie SCE i/lub spółdzielniach krajowych.

SCE może prowadzić działalność przez podmioty zależne.

Osoby trzecie, niebędące członkami, nie mogą czerpać korzyści z działalności

SCE bądź w tej działalności uczestniczyć, chyba że statut SCE stanowi

inaczej.



UCZESTNICTWO

Kapitał subskrybowany SCE dzieli się na udziały.

Liczba członków i wysokość kapitału SCE mogą się zmieniać.

Jeżeli w statucie SCE, podczas jej tworzenia, nie postanowiono inaczej, każdy

członek spółdzielni odpowiada tylko do wysokości subskrybowanego przez

niego kapitału.

Jeżeli członkowie SCE ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, firma SCE

powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "z ograniczoną odpowiedzialnością".

• Odpowiedzialność pośrednia członków za zobowiązania spółdzielni



UTWORZENIE

SCE może zostać utworzona:

1) przez co najmniej pięć osób fizycznych, zamieszkałych w co najmniej

dwóch Państwach Członkowskich,

2) przez łącznie co najmniej pięć osób fizycznych i spółek w rozumieniu

art. 48 akapit drugi Traktatu, względnie innych osób prawnych prawa

publicznego lub prywatnego, utworzonych na podstawie przepisów prawa

Państwa Członkowskiego, które mają miejsce zamieszkania w co najmniej

dwóch różnych Państwach Członkowskich względnie podlegają prawu co

najmniej dwóch różnych Państw Członkowskich,

3) przez spółki, w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, względnie osoby

prawne prawa publicznego lub prywatnego, utworzone na podstawie prawa

Państwa Członkowskiego, podlegające prawu co najmniej dwóch różnych

Państw Członkowskich



4) przez połączenie się spółdzielni utworzonych na podstawie prawa

Państwa Członkowskiego, posiadających siedziby statutowe i główny

zarząd na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że co najmniej dwie z nich

podlegają prawu różnych Państw Członkowskich,

5) przez przekształcenie spółdzielni utworzonej na podstawie prawa

Państwa Członkowskiego, posiadającej swoją siedzibę statutową i główny

zarząd na terenie Wspólnoty, jeżeli co najmniej od dwóch lat posiada ona

podmiot zależny lub zakład podlegające prawu innego Państwa

Członkowskiego.



KAPITAŁ SUBSKRYBOWANY

Kapitał subskrybowany wynosi co najmniej 30.000 EUR.

Kapitał SCE wyrażony jest w walucie krajowej.

Statut określa kwotę kapitału subskrybowanego, poniżej której jego wartość nie

może spaść na skutek wypłaty udziałów członkom występującym z SCE.

Kwota ta nie może być niższa od kwoty ustanowionej w ust. 2. Termin ustalony

w art. 16, w którym członkom występującym z SCE przysługuje roszczenie o

dokonanie wypłaty, zostaje zawieszony na okres, przez który dokonanie

wypłaty powodować będzie obniżenie kwoty kapitału subskrybowanego poniżej

ustalonej granicy.

Kapitał może zostać podwyższony przez dokonywanie przez członków

sukcesywnych wpłat lub przez przyjęcie nowych członków oraz może

zostać obniżony w drodze całkowitej lub częściowej wypłaty udziałów, z

zastrzeżeniem ust. 4.



Zmiany wysokości kapitału zakładowego nie wymagają ani zmian statutu ani

ich ogłoszenia.

W uchwale walnego zgromadzenia, zwoływanego na zakończenie roku

obrotowego określana jest wysokość kapitału na zakończenie danego roku

obrotowego uwzględniająca różnicę w wysokości kapitału w stosunku do

poprzedniego roku obrotowego.

Kapitał subskrybowany SCE jest podzielony na udziały, wyrażone w walucie

krajowej.

Kapitał może być tworzony wyłącznie z aktywów posiadających wartość

ekonomiczną. Udziały nie mogą być wydawane w zamian za zobowiązanie się

członków do wykonania pracy lub świadczenia usług.



UDZIAŁY
• Udziały są imienne.

• Wartość nominalna udziałów jest równa w ramach udziałów tej samej

kategorii.

• Wartość nominalną udziału określa statut.

• Udziały nie mogą być wydawane po cenie niższej niż ich wartość

nominalna.

• Udziały obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne są w pełni

pokrywane w chwili subskrypcji.

• W kwestii wyznaczania biegłych oraz oceny wkładów niepieniężnych

stosuje się odpowiednio do SCE przepisy właściwe dla spółek akcyjnych

tego Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa

SCE.



• Statut określa minimalną liczbę udziałów, jaka musi zostać objęta, w celu

uzyskania członkostwa.

• Zgodnie z warunkami przewidzianymi w statucie oraz za zgodą walnego

zgromadzenia lub organu zarządzającego bądź organu administrującego,

udziały mogą być odstępowane lub zbywane członkowi bądź każdej innej

osobie nabywającej członkostwo.



STATUT

Członkowie założyciele opracowują statut SCE zgodnie z przepisami

dotyczącymi zakładania spółdzielni, które podlegają prawu Państwa

Członkowskiego siedziby statutowej SCE

Statut sporządzany jest w formie pisemnej i jest podpisywany przez członków

założycieli.

SIEDZIBA
Siedziba statutowa SCE może zostać przeniesiona do innego Państwa

Członkowskiego zgodnie z ust. 2-16. Przeniesienie to nie wiąże się z likwidacją

SCE ani z powstaniem nowej osoby prawnej.



Statut SCE zawiera co najmniej:

• firmę spółdzielni, która zawiera dodatkowe oznaczenie "SCE" na początku lub na

końcu oraz, gdzie sytuacja tego wymaga, zwrot "z ograniczoną odpowiedzialnością",

• określenie przedmiotu działalności spółdzielni,

• imiona i nazwiska osób fizycznych oraz firmy spółek będących członkami

założycielami SCE, a w przypadku tych ostatnich, przedmiot ich działalności oraz

siedzibę statutową,

• siedzibę statutową SCE,

• warunki i procedury przyjmowania i wykluczania członków oraz wypowiedzenia

członkostwa,

• prawa i obowiązki członków oraz kategorie członków, jak również prawa i obowiązki

członków danej kategorii,

• wartość nominalną udziałów, wysokość kapitału subskrybowanego oraz wskazanie,

że wysokość kapitału jest zmienna,

• szczególne przepisy dotyczące kwot ewentualnie umieszczanych w ustawowej

rezerwie, pochodzących z uszczuplenia nadwyżek finansowych,

• kompetencje członków każdego z organów,

• przepisy dotyczące wyboru i odwoływania członków organów,

• wymogi dotyczące większości i kworum,

• czas trwania spółdzielni, jeżeli jest on ograniczony.



NABYCIE CZŁONKOSTWA

• uzyskanie członkostwa w SCE wymaga zgody organu zarządzającego lub

organu administrującego.

• osoby, którym odmówiono przyjęcia w poczet członków, mogą się odwołać

od tej decyzji do walnego zgromadzenia, zwołanego po złożeniu wniosku o

uzyskanie członkostwa.

• członkostwo w SCE mogą uzyskiwać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby

prawne, chyba że statut stanowi inaczej.

• statut może uzależniać uzyskanie członkostwa od spełnienia innych jeszcze

warunków, w szczególności od:

– pokrycia minimalnego udziału w kapitale,

– spełnienia warunków związanych z przedmiotem działalności SCE



UTRATA CZŁONKOSTWA

Utrata członkostwa następuje:

• na skutek wypowiedzenia,

• na skutek wykluczenia, z powodu dopuszczenia się przez członka

poważnego naruszenia jego obowiązków lub działania na szkodę SCE,

• jeżeli statut na to zezwala, wskutek przeniesienia wszystkich posiadanych

udziałów na innego członka lub osobę fizyczną lub osobę prawną, która

uzyskuje członkostwo,

• na skutek likwidacji, w przypadku członka niebędącego osobą fizyczną,

• na skutek ogłoszenia upadłości,

• z chwilą śmierci,

• w każdym innym przypadku przewidzianym przez statut lub przepisy

prawa Państwa Członkowskiego odnoszące się do spółdzielni, w którym

SCE posiada swoją siedzibę statutową.



WYPŁATA UDZIAŁU

Utrata członkostwa powoduje powstanie roszczenia członka o wypłatę jego

udziału, pomniejszonego proporcjonalnie o wszelkie straty w kapitale

subskrybowanym SCE.

Kwoty, odliczane na podstawie ust. 1, obliczane są na podstawie bilansu

rocznego sporządzonego za rok obrotowy, w którym powstało roszczenie o

wypłatę.

Statut reguluje warunki i procedurę wypowiedzenia członkostwa oraz określa

okres, maksymalnie trzyletni, w którym należy dokonać wypłaty udziału.

Jednak w żadnym wypadku SCE nie może być zobowiązana do dokonania

wypłaty udziału z powodu utraty członkostwa przed upływem sześciu miesięcy

od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.



ORGANY

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, organami SCE są:

a) walne zgromadzenie; oraz

b) organ nadzorczy i organ zarządzający (system dualistyczny) albo organ

administrujący (system monistyczny), w zależności od formy przyjętej w

statucie.



WALNE ZGROMADZENIE

Każdy członek SCE posiada jeden głos niezależnie od liczby posiadanych

udziałów.

Statut może przewidywać przyznanie członkowi określonej liczby głosów,

uzależnionej od jego zaangażowania w działalność spółdzielni, innego niż

udział kapitałowy, jeżeli zezwala na to prawo Państwa Członkowskiego, w

którym mieści się statutowa siedziba SCE. Liczba przyznanych członkowi

dodatkowych głosów nie może przekroczyć, w zależności od tego, która z

wymienionych wielkości jest mniejsza, pięciu głosów lub 30 % wszystkich

głosów.



ZAKRES USTAWY O SCE

Art. 1. Ustawa reguluje:

1) powstanie, organizację i działalność spółdzielni europejskiej, w zakresie

nieuregulowanym w rozporządzeniu Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca

2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z

18.08.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s.

280);

2) zasady zaangażowania pracowników w spółdzielni europejskiej.



- zasady wpisu do KRS i ogłoszeń w MSiG

- zasady wydawania zaświadczeń w przypadku łązenia spółzielni

- zasady dotyczące przenoszenia siedziby

- postępowanie w zakresie uzgodnienia siedziby statutowej i rzeczywistej

- szczegółowe zasady działania systemu dualistycznego i monistycznego

Rozdział  1

System dualistyczny

Art. 13. Zarząd może powierzyć członkowi zarządu prowadzenie spraw

związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą SCE lub jej

wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki (dyrektor wykonawczy).



Rozdział  2

System monistyczny

Art. 24. Rada administrująca może powierzyć członkowi rady prowadzenie

spraw związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą SCE lub

jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki (dyrektor

wykonawczy).

Art. 25. Dokonanie czynności prawnej między SCE a członkiem rady

administrującej lub czynności prawnej dokonywanej przez SCE w interesie

członka rady administrującej wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W

czynnościach tych, w tym również w czynnościach, o których mowa w art. 52 §

1 Prawa spółdzielczego, SCE reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez

walne zgromadzenie.



ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW



1) zaangażowanie pracowników – rozumiane jako zapewnienie prawa pracowników do

informacji, konsultacji i uczestnictwa, umożliwiające im wywieranie wpływu na decyzje

podejmowane w SE;

2) informowanie – rozumiane jako informowanie organu przedstawicielskiego lub, w razie

niepowołania takiego organu, ustanowionych w inny sposób przedstawicieli pracowników, w

sprawach dotyczących SE oraz jej spółek zależnych i zakładów mających siedzibę w różnych

państwach członkowskich, jak również w sprawach wykraczających poza uprawnienia organów

spółek zależnych lub zakładów podejmujących decyzje w danych państwach członkowskich, w

zakresie, formie i terminie umożliwiającym organowi przedstawicielskiemu lub ustanowionym w

inny sposób przedstawicielom pracowników przeanalizowanie dostarczonych informacji i

przygotowanie się do konsultacji z właściwym organem SE;

3) konsultacje – rozumiane jako wymiana poglądów i podjęcie dialogu między organem

przedstawicielskim lub ustanowionymi w inny sposób przedstawicielami pracowników a

właściwym organem SE w zakresie, formie i terminie, umożliwiającym wzięcie pod uwagę opinii

wydanej po ich zakończeniu przy podejmowaniu decyzji w SE;

4) uczestnictwo – rozumiane jako wpływ organu przedstawicielskiego lub ustanowionych w inny

sposób przedstawicieli pracowników na sprawy SE przez prawo wyboru lub wyznaczenia

określonej liczby członków do rady nadzorczej albo rady administrującej SE albo prawo ich

rekomendowania lub prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich

członków tych organów



Spółka europejska nie może zostać zarejestrowana, jeżeli nie zostaną ustalone

reguły zaangażowania pracowników. Powyższe reguły mogą zostać ustalone:

1) w drodze zawarcia porozumienia między specjalnym zespołem negocjacyjnym a

właściwymi organami spółek uczestniczących w tworzeniu SE lub

2) przez przyjęcie reguł standardowych, zgodnie z treścią przepisów zawartych w

dziale 4 EZIG

Specjalny zespół negocjacyjny może jednak podjąć uchwałę o niepodejmowaniu

negocjacji lub o ich zakończeniu bez zawarcia porozumienia. W takim przypadku wobec

pracowników zatrudnionych w SE stosuje się przepisy danego państwa

członkowskiego dotyczące konsultacji i informowania pracowników. W Polsce jest

to ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi

konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.).



Wobec tego, że negocjacje mogą nie doprowadzić do osiągnięcia porozumienia, w

określonych sytuacjach znajdują zastosowanie tzw. zasady standardowe

zaangażowania pracowników.

Należy odróżnić sytuację braku osiągnięcia porozumienia w wymaganym terminie, a

więc sytuację niedającego się przezwyciężyć impasu w rokowaniach, od niepodjęcia lub

przerwania rokowań przez stronę pracowniczą. Jak wskazano wyżej, w przypadku

podjęcia uchwały o niepodejmowaniu negocjacji lub o ich zakończeniu bez zawarcia

porozumienia nie stosuje się standardowych zasad zaangażowania tylko przepisy

danego państwa członkowskiego dotyczące konsultacji i informowania pracowników.

Standardowe zasady zaangażowania zastępują porozumienie, jeżeli:

1) spółki uczestniczące i specjalny zespół negocjacyjny tak postanowią albo

2) porozumienie nie zostanie zawarte w terminie a właściwe organy spółek

uczestniczących zdecydują o stosowaniu tych zasad i tym samym o kontynuowaniu

postępowania rejestracyjnego natomiast specjalny zespół negocjacyjny nie podejmie

uchwały o niepodejmowaniu negocjacji lub o ich zakończeniu bez zawarcia

porozumienia



Zasady standardowe zaangażowania pracowników dotyczą:

1) organu przedstawicielskiego, w zakresie składu, zasad działania oraz

prawa do uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji;

2) uczestnictwa, w zakresie wyboru, wyznaczenia lub rekomendowania osób

do organów SE lub prawa wyrażenia sprzeciwu wobec wyznaczonych

członków organów
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