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W dniu 24 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kontroli niektórych inwestycji z 2015 r. 
(„Nowelizacja”), która znacznie rozszerzy kontrolę nad fuzjami i przejęciami w Polsce przez okres 24 
miesięcy. Nowelizacja powołuje się na art. 52.1 i 65.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
podając ochronę porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jako podstawy uzasadniające 
wprowadzenie ograniczeń zaproponowanych w Nowelizacji. 

• Nowelizacja rozszerza kategorię tzw. „podmiotu objętego 
ochroną”. Każda spółka publiczna oraz spółka z siedzibą w 
Polsce, która posiada określoną infrastrukturę krytyczną 
lub prowadzi działalność komercyjną w określonym 
sektorze (np. przetwórstwo ropy i gazu, telekomunikacja, 
farmaceutyki i urządzenia medyczne, energetyka, IT – 
tworzenie niektórych rodzajów oprogramowania, jak 
również przetwórstwo żywności), może być traktowana jako 
podmiot podlegający ochronie, a tym samym ograniczeniom 
przewidzianym w Nowelizacji, chyba że polskie przychody 
tego podmiotu nie przekroczyły 10 mln EUR w żadnym z 
dwóch poprzednich lat.

• Nowelizacja obejmuje transakcje prywatne oraz transakcje 
na rynku publicznym (transakcje wewnątrzgrupowe nie 
zostały wyraźnie wyłączone). 

• Każde nabycie, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, 
dominacji nad podmiotem podlegającym ochronie lub 
nabycie znaczącego uczestnictwa w tym podmiocie podlega 
kontroli Prezesa UOKiK niezależnie od sposobu osiągnięcia 
dominacji lub znaczącego uczestnictwa. Dominację rozumie 
się jako posiadanie większości głosów lub większości 
kapitału, jako prawo do powoływania większości członków 
organów, ale także jako prawo do decydowania o kierunkach 
działalności podmiotu. Znaczące uczestnictwo oznacza 
posiadanie ponad 20% głosów, dochodów lub kapitału 
podmiotu chronionego.

• Nowelizacja obejmuje również pośrednie przejęcia, takie jak 
poprzez podmioty zależne, podmioty działające w imieniu 
innych lub działające w porozumieniu, a także wszelkie 
inne sytuacje, w których nabywana jest dominacja nad 
podmiotem chronionym lub znaczący pakiet jego akcji (np. 
połączenie spółek poza Polską skutkujące przy pośrednim 
przejęciu dominacją nad polską firmą, połączenie spółek, 
umorzenie akcji lub udziałów, przystąpienie do spółki).

• Potencjalny nabywca nieposiadający obywatelstwa lub od 
co najmniej dwóch lat siedziby w państwie członkowskim 
UE, EOG lub OECD („Państwo Członkowskie”) będzie 
zobowiązany zgłosić do UOKiK zamiar dokonania 
transakcji przed podjęciem jakichkolwiek kroków do niej 
prowadzących. Wszelkie oddziały lub jednostki zależne 
podmiotu spoza Państwa Członkowskiego będą traktowane 
jako podmioty spoza Państwa Członkowskiego. 

Jeżeli podmiot z siedzibą na terenie UE dokonujący 
transakcji nie prowadzi rzeczywistej działalności innej niż 
planowane przejęcie lub nie ma trwałego przedsiębiorstwa, 
biura lub personelu na terytorium Państwa Członkowskiego, 
dokonanie transakcji przez taki podmiot może być 
traktowane jako obejście obowiązku jej zgłoszenia.

• W ciągu 30 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o 
planowanej transakcji UOKiK podejmie decyzję o umorzeniu 
postępowania, co oznacza aprobatę transakcji lub 
rozpoczęcie pełnego dochodzenia. W tym drugim przypadku 
UOKiK musi w ciągu 120 dni wydać decyzję rozstrzygającą 
wniosek – zatwierdzającą lub sprzeciwiającą się zgłoszonej 
transakcji (termin ten może być dłuższy, jeżeli UOKiK żąda 
dodatkowych dokumentów lub informacji). Strony nie mogą 
kontynuować planowanej transakcji lub muszą wstrzymać 
się z wykonywaniem prawa głosu do czasu wydania decyzji 
przez UOKiK.

• UOKiK może odmówić wyrażenia zgody, między 
innymi, jeżeli proponowana transakcja może 
spowodować przynajmniej potencjalne zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia (z 
uwzględnieniem postanowień TFUE).

• Transakcja dokonana bez powiadomienia UOKiK lub w 
przypadku nieudzielenia na nią zgody przez UOKiK jest 
nieważna, a jeżeli akcje lub udziały zostały nabyte w wyniku 
nabycia następczego, nabywca nie może wykonywać praw z 
takich akcji lub udziałów. UOKiK może również wydać decyzję 
nakazującą zbycie udziałów lub akcji. Nowelizacja przewiduje 
również kary finansowe do 50 mln PLN i / lub sankcje karne 
za niezgłoszenie planowanej transakcji do UOKiK.
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The contents of this update are not intended to serve as legal advice related to individual situations or as legal opinions 
concerning such situations, nor should they be considered a substitute for taking legal advice.
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