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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE
PRAWA SPÓŁEK

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają zatem znaczenie nie tylko dla UE i władz
krajowych, lecz również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy o
wystąpieniu, zainteresowanym stronom przypomina się o skutkach prawnych, które
trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem
trzecim.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia przepisy UE dotyczące prawa spółek nie
będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. W różnych obszarach
unijnego prawa spółek wiąże się to z następującymi konsekwencjami:


Spółki zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie staną się spółkami z
państw trzecich i w związku z tym nie będą automatycznie uznawane na
podstawie art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez państwa
członkowskie (zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości). Państwa
członkowskie nie będą zobowiązane do uznania osobowości prawnej i
ograniczonej odpowiedzialności spółek zarejestrowanych w Zjednoczonym
Królestwie, których zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje
się w UE-27. Spółki zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie mogą zostać
uznane zgodnie z prawem krajowym każdego państwa członkowskiego
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Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane z
późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.

(przepisami prawa prywatnego międzynarodowego dotyczącymi spółek i
mającym następnie zastosowanie materialnym prawem spółek) lub traktami
międzynarodowymi. W rezultacie, w zależności od mających zastosowanie
przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego, takie spółki mogą nie
posiadać legitymacji procesowej w UE, a akcjonariusze lub wspólnicy mogą
ponosić osobistą odpowiedzialność za długi spółki.


Oddziały w państwach członkowskich UE-27 spółek zarejestrowanych w
Zjednoczonym Królestwie będą oddziałami spółek z państw trzecich i
zastosowanie będą mieć przepisy dotyczące oddziałów spółek z państw trzecich.



Prawo Unii dotyczące jawności, tworzenia spółek, utrzymania i zmiany
kapitału oraz transgranicznych połączeń spółek nie będą już mieć
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Co za tym idzie, zainteresowane
podmioty, w tym pracownicy, wierzyciele i inwestorzy mający do czynienia ze
spółkami ze Zjednoczonego Królestwa, będą musieli poszukiwać odpowiednich
zabezpieczeń wyłącznie w przepisach krajowych Zjednoczonego Królestwa.
Przepisy UE dotyczące obowiązku ujawnienia niektórych informacji o spółce w
rejestrach handlowych (np. dokumentów i informacji dotyczących aktów
założycielskich, powołania, zakończenia sprawowania funkcji oraz danych osób,
które mają prawo reprezentowania spółki, rozwiązania spółki lub zmiany
siedziby) nie będą już mieć zastosowania.



Prawo Unii w sprawie dostępu, w tym na szczeblu transgranicznym, do
informacji o spółce dostępnych w unijnych rejestrach handlowych nie będzie już
mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Oznacza to, że rejestr
handlowy Zjednoczonego Królestwa nie będzie już powiązany z systemem
integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS); informacje o spółkach ze
Zjednoczonego Królestwa nie będą już dostępne na portalu „e-Sprawiedliwość”.
Rejestry handlowy w UE nie będą już ponadto powiadamiane o niektórych
zmianach dotyczących spółek ze Zjednoczonego Królestwa (zmianach
dotyczących spółek ze Zjednoczonego Królestwa posiadających oddział w UE27; połączeniach transgranicznych obejmujących co najmniej jedną spółkę z UE i
jedną spółkę ze Zjednoczonego Królestwa).



Przewidziana w prawie spółek forma spółki europejskiej (SE) nie będzie już
dostępna w Zjednoczonym Królestwie.

Ogólne informacje o unijnym prawie spółek można znaleźć na stronie internetowej
Komisji dotyczącej prawa spółek (https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_en). W razie potrzeby
na stronach tych będą zamieszczane dodatkowe informacje.
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