Management Consulting

Obieg informacji
w grupach kapitałowych
Z naszego doświadczenia wynika, że spółki holdingowe często uzyskują w różnej formie informacje od spółek
zależnych np. w celach zarządczych (w tym w ramach usług objętych cenami transferowymi) lub raportowania
na GPW bez należytej analizy, czy nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów lub praw wspólników/
akcjonariuszy mniejszościowych czy kontrahentów spółek zależnych.
Dodatkowo istnieje w tej sytuacji konflikt interesów przed jakim stoi zarząd spółki zależnej zobowiązany z jednej
strony do zachowania w poufności danych podmiotu, który reprezentuje, a z drugiej strony do przekazywania
istotnych informacji spółce matce.
Ryzyka, które się pojawiają w tych przypadkach są następujące:
• niechęć członków zarządów spółek zależnych do
sprawnego/wyczerpującego przekazywania istotnych
danych o spółce zależnej do spółki holdingowej (istotne
zwłaszcza w wypadku spółek holdingowych zobowiązanych
do raportowania informacji istotnych na GPW)
• narażanie na zarzut, że członkowie zarządów spółek
zależnych są skłaniani do działań nielegalnych

• narażenie na roszczenia ze strony kontrahentów spółek
zależnych w razie ujawnienia dotyczących ich informacji
podmiotowi trzeciemu jakim jest dla nich spółka
holdingowa
• narażenie na roszczenia ze strony ewentualnych
wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych spółek
zależnych

SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA KPMG!
W ramach praktyki prawnej KPMG wypracowaliśmy stosowne mechanizmy pozwalające
zapewnić sprawność oraz legalność całego procesu. Powyższe nie obejmuje przepływu danych
osobowych, natomiast warto podkreślić, że wejście w życie regulacji w/z RODO z pewnością
przyczyni się do wzmożonego zainteresowania regulatorów szeroko rozumianym obiegiem
informacji w grupach kapitałowych.
Jeśli są Państwo zainteresowani tą problematyką
chętnie odpowiemy na wszelkie pytania na spotkaniu.
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Flow of information
in capital groups
Our experience shows that holding companies very often receive, in various form, information from their
subsidiaries. Such information is transferred for numerous purposes, including management (also as part of services
subject to transfer pricing) or stock exchange reporting, usually without due analysis whether or not such a transfer
infringes upon absolutely binding provisions of law or violates rights of the subsidiaries’ (minority) shareholders or
contractors.
Moreover, such a situation generates conflict of interest for the subsidiary’s management board that is required
on the one hand to keep secret particulars of the company it represents, and on the other hand - to transfer vital
information to its parent company.
In such circumstances, the following risks occur:
• reluctance of members of the subsidiaries’ management
boards to immediately provide the holding company with all
vital information about the subsidiary (which is of importance
particularly for holding companies that are required to report
information significant for the stock exchange)
• exposure to an allegation that members of the subsidiaries’
management boards are made to engage in illegal actions

• exposure to claims from the subsidiaries’ contractors in the
event of disclosure of information about such contractors
to a third party, which in relation to them is the holding
company
• exposure to claims from the subsidiaries’ (minority)
shareholders (if any)

GET KPMG SUPPORT!
KPMG legal practice has developed mechanisms that make the entire process smooth and
legal. The process does not involve personal data transfer, which is worth emphasising in
connection with the GDPR-related regulations’ entry into force that will certainly increase the
regulators’ interest in the flow of information in capital groups.

We will be pleased to answer all your questions related
to this topic in a meeting arranged with you.
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