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ZNKU .............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.)

2. Prawo obce oraz międzynarodowe i obce zbiory
dobrych praktyk korporacyjnych

a) Niemcy

AktG ................................................ ustawa o akcjach z 6.9.1965 r. (Aktiengesetz, BGBl. I,
s. 1089 ze zm.)

BGB .................................................. kodeks cywilny z 18.8.1896 r. (Bürgerliches Geset-
zbuch, BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738 ze zm.)

DCGK .............................................. kodeks ładu korporacyjnego z 26.5.2010 r. (Deut-
scher Corporate governance Kodex, www.dcgk.de)

GmbHG ........................................... ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzial-
nością z 20.4.1892 r. (Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, BGBl. I, s. 1142
ze zm.)

HGB ................................................. kodeks handlowy z 10.5.1897 r. (Handelsgesetzbuch,
BGBl. I, s. 1578 ze zm.)

WpÜG ............................................. ustawa o publicznych ofertach nabycia papie-
rów wartościowych i przejęciach przedsiębiorstw
z 20.12.2001 r. (Wertpapiererwerbs- und Übernah-
megesetz, BGBl. I, s. 3822 ze zm.)

ZPO .................................................. kodeks postępowania cywilnego z 12.9.1950 r. (Zi-
vilprozessordnung, BGBl. I, s. 3202 ze zm.)

b) Francja

Code civil ........................................ kodeks cywilny z 21.3.1804 r. (Code civil,
t.j. 1.1.2017 r., www.legifrance.gouv.fr)

Code de commerce ........................ kodeks handlowy z 1807 r. (Code de commerce,
t.j. 1.11.2017 r., www.legifrance.gouv.fr)
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Kodeks AFEP-MEDEF ................. kodeks ładu korporacyjnego (Code de gouverne-
ment d’entreprise des sociétés cotées, wersja zrewido-
wana w listopadzie 2016 r., www.afep.com)

Kodeks Middlenext ....................... kodeks ładu korporacyjnego dotyczący małych
i średnich przedsiębiorstw (Code de gouvernement
d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites,
Middlenext, wydanie: wrzesień 2016 r., www.mid-
dlenext.com)

c) Wielka Brytania

City Code ........................................ kodeks regulujący fuzje i przejęcia (The City Code
on Takeovers and Mergers, 12. wydanie, 12.9.2016 r.,
www.thetakeoverpanel.org.uk)

Companies Act .............................. ustawa o spółkach kapitałowych z 8.11.2006 r.
(Companies Act, Chapter 46, www.legislation.go-
v.uk)

Insolvency Act ............................... ustawa insolwencyjna z 29.12.1986 r. (Insolvency
Act, Chapter 45, www.legislation.gov.uk)

UKCGC ........................................... kodeks ładu korporacyjnego (UK Corporate Gover-
nance Code, kwiecień 2016 r., poprzednia nazwa:
Combined Code, www.frc.org.uk)

d) prawo Unii Europejskiej

druga dyrektywa ............................ druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z 13.12.1976 r.
w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wyma-
gane w Państwach Członkowskich od spółek w ro-
zumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzy-
skania ich równoważności, dla ochrony interesów
zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie
tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania
i zmian jej kapitału (Dz.Urz. WE L 26 z 1977 r., s. 1
ze zm.), uchylona 4.12.2012 r.

czwarta dyrektywa ......................... czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG
z 25.7.1978 r. wydana na podstawie art. 54
ust. 3 lit. g Traktatu, w sprawie rocznych spra-
wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek
(Dz.Urz. WE L 222, s. 11), uchylona 18.7.2013 r.

siódma dyrektywa ......................... siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z 13.6.1983 r.
wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Trak-
tatu, w sprawie skonsolidowanych sprawozdań fi-
nansowych (Dz.Urz. WE L 193, s. 1), uchylona
18.7.2013 r.
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trzynasta dyrektywa ...................... dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia
(Dz.Urz. UE L 142, s. 12 ze zm.)

dyrektywa 2003/71 ........................ dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 4.11.2003 r. w sprawie prospektu emi-
syjnego publikowanego w związku z publiczną
ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów war-
tościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE
(Dz.Urz. UE. L 345, s. 64 ze zm.)

dyrektywa 2005/56 ........................ dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego
łączenia się spółek kapitałowych w zakresie moż-
liwości połączenia się banku z instytucją kredy-
tową (Dz.Urz. UE L 310, s. 1 ze zm.), uchylona
19.7.2017 r.

dyrektywa 2006/43 ........................ dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 17.5.2006 r. w sprawie ustawowych badań
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrek-
tywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchy-
lająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.Urz. UE
L 157, s. 87 ze zm.)

dyrektywa 2006/46 ........................ dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 14.6.2006 r. zmieniająca dyrektywy
Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych spra-
wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,
83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych spra-
wozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocz-
nych i skonsolidowanych sprawozdań finanso-
wych banków i innych instytucji finansowych oraz
91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych zakładów ubezpie-
czeń (Dz.Urz. UE L 224, s. 1)

dyrektywa 2006/68 ........................ dyrektywa 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 6.9.2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady
77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych
i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału
(Dz.Urz. UE L 264, s. 32), uchylona 3.12.2012 r.

dyrektywa 2007/36 ........................ dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania nie-
których praw akcjonariuszy spółek notowanych
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na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE L 184, s. 17
ze zm.)

dyrektywa 2007/44 ........................ dyrektywa 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 5.9.2007 r. zmieniająca dyrektywę
Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE,
2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakre-
sie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stoso-
wanych w ramach oceny ostrożnościowej przypad-
ków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmio-
tach sektora finansowego (Dz.Urz. UE L 247, s. 1)

dyrektywa 2008/114 ...................... dyrektywa Rady 2008/114/WE z 8.12.2008 r.
w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europej-
skiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb
w zakresie poprawy jej ochrony (Dz.Urz. UE L 345,
s. 75)

dyrektywa 2012/30 ........................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/30/UE z 25.10.2012 r. w sprawie koordynacji
gwarancji, jakie są wymagane w państwach człon-
kowskich od spółek w rozumieniu art. 54 aka-
pit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej, w celu uzyskania ich równoważności,
dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak
i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki ak-
cyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapi-
tału (Dz.Urz. UE L 315, s. 74 ze zm.), uchylona
19.7.2017 r.

dyrektywa 2013/34 ........................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/34/UE z 26.6.2013 r. w sprawie rocznych
sprawozdań finansowych, skonsolidowanych spra-
wozdań finansowych i powiązanych sprawoz-
dań niektórych rodzajów jednostek, zmienia-
jąca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady
78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.Urz. UE L 182,
s. 19 ze zm.)

dyrektywa 2014/56 ........................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/56/UE z 16.4.2014 r. zmieniająca dyrektywę
2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocz-
nych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych (Dz.Urz. UE L 158, s. 196)

dyrektywa 2017/828 ...................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2017/828 z 17.5.2017 r. zmieniająca dyrektywę
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2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy
do długoterminowego zaangażowania (Dz.Urz. UE
L 132, s. 1)

dyrektywa CRD III ........................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/76/UE z 24.11.2010 r. w sprawie zmiany dy-
rektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie
wymogów kapitałowych dotyczących portfela han-
dlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzor-
czego polityki wynagrodzeń (Dz.Urz. UE L 329,
s. 3), uchylona 31.12.2013 r.

dyrektywa CRD IV ........................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/36/UE z 26.6.2013 r. w sprawie warunków do-
puszczenia instytucji kredytowych do działalności
oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmienia-
jąca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy
2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.Urz. UE L 176,
s. 338 ze zm.)

dyrektywa MAD II ........................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/57/UE z 16.4.2014 r. w sprawie sankcji kar-
nych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie
nadużyć na rynku) (Dz.Urz. UE L 173, s. 179)

dyrektywa MIFID II ...................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65/UE z 15.5.2014 r. w sprawie rynków instru-
mentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę
2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.Urz. UE
L 173, s. 349 ze zm.)

dyrektywa Przejrzystość I ............. dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie har-
monizacji wymogów dotyczących przejrzystości
informacji o emitentach, których papiery war-
tościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regu-
lowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE
(Dz.Urz. UE L 390, s. 38 ze zm.)

dyrektywa Przejrzystość II ........... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/50/UE z 22.10.2013 r. zmieniająca dyrektywę
2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących
przejrzystości informacji o emitentach, których
papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu
na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pro-
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spektu emisyjnego publikowanego w związku
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do ob-
rotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Ko-
misji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe za-
sady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy
2004/109/WE (Dz.Urz. UE L 294, s. 13)

rozporządzenie 537/2014 ............. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 537/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie szcze-
gółowych wymogów dotyczących ustawowych
badań sprawozdań finansowych jednostek in-
teresu publicznego, uchylające decyzję Komisji
2005/909/WE (Dz.Urz. UE L 158, s. 77)

rozporządzenie CRR ..................... rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 575/2013 z 26.6.2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE)
Nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 176, s. 1 ze zm.)

rozporządzenie MAR .................... rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć
na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Ko-
misji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
(Dz.Urz. UE L 173, s. 1 ze zm.)

TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)

TUE .................................................. Trakta o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202
z 2016 r., s. 13

TWE ................................................. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
(Dz.Urz. UE C 321E z 2006 r., s. 37)

zalecenie 2004/913 ......................... zalecenie Komisji 2004/913/WE z 14.12.2004 r.
w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wy-
nagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na gieł-
dzie (Dz.Urz. UE L 385, s. 55 ze zm.)

zalecenie 2005/162 ......................... zalecenie Komisji 2005/162/WE z 15.2.2005 r. doty-
czące roli dyrektorów niewykonawczych lub będą-
cych członkami rady nadzorczej spółek giełdowych
i komisji rady (nadzorczej) (Dz.Urz. UE L 52, s. 51
ze zm.)

zalecenie 2009/385 ......................... zalecenie Komisji 2009/385 z 30.4.2009 r. uzu-
pełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE
w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów


