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EMCA grupės požiūris

• EMCA rengimo grupės tikslas – sukurti specialų skyrių 

bendrovių grupėms

• EMCA rengimo grupės principinis susitarimas: 

nepalaikyti vokiškojo modelio (Konzernrecht), pritarti 

Rozenblum bylos principams

• Pagrindinė problema – reikiamo balanso tarp lankstumo 

ir apsaugos suradimas
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Bendrovių grupių kontekstas

• Diskusijos ES valstybių narių ir ES lygmeniu (Report of 

the Reflection Group 2011), tačiau daugiau iniciatyvos 

valstybių narių lygmeniu

• Valstybių narių bendrovių teisės reformos pagal 

Rozenblum doktriną: Čekija (2014), Vengrija (2014)

• Pasiūlymai reformuoti pagal Rozenblum doktriną: 

Lenkija (2010), Graikija (2014), Ispanija (2014)
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Rozenblum doktrina

• 1985 Prancūzijos Aukščiausiojo teismo byla

• Pripažintas grupės interesas

• Dukterinės įmonės vadovas galėtų priimti sprendimą, 

atsižvelgdamas į grupės interesą (grupės bendrovės yra 

susiję kapitalu ir yra stipri ir efektyvi verslo integracija), 

tik tuomet, jeigu: (i) finansinė pagalba yra paremta 

ekonominiu quid pro quo principu ir nepažeidžia 

tarpusavio susitarimų balanso; bei (ii) sprendimas 

nesukeltų konkrečios įmonės nemokumo. 
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Pagrindinės idėjos

• Pripažininmas, kad akcininkų mažumai padidėja rizika 

• Grupių veiklos realybės pripažinimas – pirma valdymo 

klausimai, tada kreditorių ir akcininkų apsauga

• Pripažinimas, kad turi likti vietos teismo diskrecijai 

• Forum europaeum: Prancūzija – Rozenblum doktrina, 

Anglija - wrongful trading, Vokietija – teisė duoti 

privalomą nurodymą, Italija – akcijų privesrinis 

pardavimas 

• Specialios nuostatos dėl pilnai (100 proc.) 

kontroliuojamos dukterinės bendrovės
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Pagrindinės nuostatos

• Kas yra grupė – kontrolės apibrėžimas – IAS 27

• Motininės bendrovės teisė duoti privalomą nurodymą

• Teisė valdyti dukterinę bendrovę atsižvelgiant į grupės 

interesus

• Mažumos akcininkų priverstinis išpirkimas

• Tarptautinis grupės veikimo pripažinimas

• Sandrorių tarp grupės narių tvirtinimas
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Apsauga

• Mažumos akcininkų teisė priverstinai parduoti akcijas (US 

appraisal rights)

• Mažumos akcininkų teisė inicijuoti motininės bendrovės 

tyrimą

• Kreditorių teisė pasinaudoti “wrongful traiding” institutu

• Motininės bendrovės akcininkų teisė gauti informaciją
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