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- cel spółki może być dowolny, choć nie zostało to wskazane wyraźnie, jak przy

spółce z o.o.

- istotą jest to że skupia anonimowy akcjonariat, który nie odgrywa roli w zakresie

reprezentacji ani prowadzenia spraw

- akcjonariat może podlegać ciągłej rotacji

- ograniczenie wpływu na spółkę jej drobnych akcjonariuszy którzy mają role

inwestora pasywnego

- odseparowanie spółki od jej akcjonariatu - akcjonariusze pozbawieni są

bezpośredniego wpływu na działalność spółki

- zysk akcjonariuszy polega często na wzroście wartości akcji a nie dywidendzie

- zinstytucjonalizowany zarząd i nadzór – wyspecjalizowaniu fachowcy –

- instrument służący inwestowaniu kapitału



- prowadzenie spraw i reprezentacja - zarząd

- nadzór – obligatoryjna rada nadzorcza

- wyrażanie woli akcjonariuszy – walne zgromadzenie

- przystosowana dla większych przedsięwzięć z uwagi na możliwość pozyskiwania

kapitału od większej liczby podmiotów (subskrypcja akcji, sposób zwoływania

WZ, brak indywidualnego prawa kontroli)

- akcja to papier wartościowy

- spółka otwarta – dostępna dla każdego zainteresowanego

- spółka zamknięta – spółka o wąskim liczebnie akcjonariacie – akcje imienne

winkulowane



- osobowość prawna pozwala na przeniesienie ryzyka gospodarczego z majątku

wspólników (akcjonariuszy) na wyodrębniony majątek spółki

- odpowiedzialność wspólników-akcjonariuszy ogranicza się do ryzyka utraty

przypadających na nich część majątku spółki (udziału w kapitale zakładowym)

- akcjonariusze w zamian za wniesienie wkładów uzyskują odpowiednie

uprawnienia organizacyjne pozwalające na decydowanie o prowadzonej

działalności.

- najbardziej kapitałowa spółka – mało elementów osobowych



ELEMENTY OSOBOWE

- winkulowanie akcji imiennych art. 337

- prawa przyznane osobiście – art. 354

- prawo wykupu – art. 418

- prawo odkupu – art. 4181

- prawo do informacji – art. 428



ROŻNICE ZE SPÓŁKĄ Z O.O.

- obowiązkowa RN

- brak prawa indywidualnej kontroli

- brak odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania - art. 299 ksh

- wyłączenie wspólnika (squeeze-out i buy-out)

- wymagane jest potwierdzenie zebrania środków na poczet kapitału

- wszelkie decyzje akcjonariuszy zapadają na walnym zgromadzeniu (brak art 227)

- akcja jest papierem wartościowym – (w z o.o. art. 174 § 6 ksh)



➢ etap przedspółki - czynności faktyczne (opracowanie statutu, biznesplan)

Art. 323 § 4. Do praw i obowiązków oraz odpowiedzialności założycieli spółki w okresie

przed powstaniem spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki

akcyjnej w organizacji.

➢ etap spółki w organizacji

Art. 11. § 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru.

§ 2. Do likwidacji spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji

spółki.

➢ etap spółki właściwej

➢ etap spółki w likwidacji

Art. 462. § 1. Do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów spółki,

praw i obowiązków akcjonariuszy oraz inne przepisy niniejszego działu, jeżeli przepisy

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej lub z celu likwidacji nie wynika co innego.



Spółka jednoosobowa

de iure – gdy akcjonariuszowi przysługują wszystkie akcje
de facto – gdy akcjonariuszowi przysługują wszystkie akcje, z których mogą być
wykonywane uprawnienia

Art. 303. § 1. W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie
uprawnienia walnego zgromadzenia zgodnie z przepisami niniejszego działu.
Przepisy o walnym zgromadzeniu stosuje się odpowiednio.
§ 2. W przypadku gdy wszystkie akcje spółki przysługują jedynemu akcjonariuszowi
albo jedynemu akcjonariuszowi i spółce, oświadczenie woli takiego akcjonariusza
składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że
ustawa stanowi inaczej.

w spółce jednoosobowej występuje organ jakim jest walne zgromadzenie

prawa walnego zgromadzenia wykonuje jednak jedyny akcjonariusz

nie zwołuje się WZ

nie stosuje się art. 413 § 1.
Art. 413. § 1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako
pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2015 r., II CSK 818/14

Przepis art. 173 § 1 k.s.h. (art. 303 § 2 k.s.h.) nie ma zastosowania do uchwał
jedynego wspólnika, który działa jako zgromadzenie wspólników lub zarząd spółki.

przepis dotyczy oświadczeń składnych spółce przez jedynego wspólnika, a nie
uchwał jedynego wspólnika

Art. 319. § 1. Zgłoszenie jednoosobowej spółki powinno zawierać, oprócz danych
określonych w art. 318, nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres
jedynego akcjonariusza, a także wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem
spółki.

§ 2.
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wszystkie akcje w spółce
zostają nabyte przez akcjonariusza po zarejestrowaniu spółki. Zarząd zgłasza tę
okoliczność do sądu rejestrowego w terminie trzech tygodni od dnia, w którym
dowiedział się, że wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez jedynego
akcjonariusza.



Szczególny przypadek spółki jednoosobwej

Art. 379. § 2. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 303 § 2, jest
zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność
prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga
formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej
notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

§ 3. Wymogu zachowania formy aktu notarialnego, o którym mowa w § 2, nie
stosuje się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca
udostępnionego w systemie teleinformatycznym.



POWSTANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ



Art. 306. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:

1) zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli;

2) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału

zakładowego, z uwzględnieniem art. 309 § 3 i § 4 (termin pokrycia akcji);

3) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej;

4) wpisu do rejestru.

Art. 301. § 1. Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka

akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z

ograniczoną odpowiedzialnością.



UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA

1) statut (art. 304)

2) zgoda na zawiązanie spółki i brzmienie statutu (art. 313 § 1)

3) zgoda na objęcie akcji (art. 313 § 1)

STATUT

akt ustrojowy – element zawiązania spółki

Art. 301 § 2. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu

notarialnego.

§ 3. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki.



Art. 304. § 1. Statut spółki akcyjnej powinien określać:

1) firmę i siedzibę spółki;

2) przedmiot działalności spółki;

3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed

zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego;

5) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy

na okaziciela;

6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają

być wprowadzone akcje różnych rodzajów;

7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli;

8) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub

maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do

ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej;

9) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza

Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

typ akcji – imienne albo na okaziciela

rodzaj akcji – zróżnicowanie uprawnień, jakie wiążą się z akcjami

ustalanie składu jest czymś innym niż powoływanie członków organów



Art. 304 § 2. Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności

wobec spółki, postanowienia dotyczące:

• można zawrzeć tego typu postanowienia w odrębnych umowach ale nie będą

one wiązały spółki

1) liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku

spółki oraz związanych z nimi praw;

- tytułem uczestnictwa jest akcja, ale przepis ten się do niej nie odnosi

- przepis nie dotyczy też obligacji i świadectw użytkowych

- np. imienne świadectwa założycielskie (art. 355), kwota likwidacyjna

2) wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki,

poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje;

- np. powtarzające się świadczenia niepieniężne (art. 356)

- nie można wprowadzić innych świadczeń niż przewidziane w k.s.h., np.

dopłat jak w sp. z o.o.



3) warunków i sposobu umorzenia akcji;

- art. 357-361 k.s.h.

- należy odróżnić warunki (zasady spłaty) i sposób (dobrowolne,

przymusowe) umorzenia od przesłanek i trybu umorzenia, które jest

konieczne jedynie do przeprowadzenia umorzenia przymusowego

4) ograniczeń zbywalności akcji;

statutowe - art. 337. § 2. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami

imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość

rozporządzenia akcjami imiennymi.

pozastatutowe - art. 338. § 1. Umowa ograniczająca na określony czas

rozporządzanie akcją lub częścią ułamkową akcji jest dopuszczalna.



5) uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w

art. 354;

Art. 354. § 1. Statut może przyznać indywidualnie oznaczonemu

akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć

prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub

prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki.

6) co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub

obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem

- wynika z dyrektywy 2012/30/UE

- wprowadza limit kosztów założycielskich obciążających spółkę

- przekroczenie limitu powoduje konieczność pokrycie kosztów przez

założycieli, a nie spółkę



ZASADA ŚCISŁOŚCI (SUROWOŚCI STATUTU) 

• spółka akcyjna jest objęta standaryzacją, zwłaszcza publiczna

Art. 304. § 3. Statut może zawierać postanowienia odmienne, niż przewiduje

ustawa, jeżeli ustawa na to zezwala.

DOMNIEMANIE BEZWGLĘDNEGO CHARAKTERU NORM

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r. 

III CSK 195/07

Statut spółki akcyjnej określa funkcjonowanie spółki akcyjnej i w związku z tym

reguluje strukturę organizacyjną takiej osoby prawnej oraz określa kompetencję

osób wchodzących w skład organów spółki, jak również prawa i obowiązki

akcjonariuszy wobec spółki i spółki wobec akcjonariuszy. Tylko do tego typu

postanowień statutu należy stosować przepisy art. 304 § 3 i 4, które służą ocenie

tego jak daleko sięga swoboda w ustalaniu treści statutu.



Art. 304. § 4. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia, chyba że z ustawy

wynika, że przewiduje ona wyczerpujące uregulowanie albo dodatkowe

postanowienie statutu jest sprzeczne z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi

obyczajami.

np. regulamin zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., I CSK 391/10

Nie można wykluczyć sytuacji, w której w umowie spółki zawarte są także inne

postanowienia, określające zobowiązania wspólników wobec siebie, a nie

wobec spółki. Takie postanowienia nie są z reguły integralną częścią umowy

spółki, mogą stanowić część odrębnej umowy, jednak z różnych względów

zamieszczane są w tym samym dokumencie. Strony mają bowiem - co do zasady -

swobodę w wyborze formy, w jakiej oświadczenie woli zostaje wyrażone (art. 60

k.c.). Postanowienia takie, jak każde postanowienie umowne, podlegają ocenie w

świetle art. 65 i 3531 k.c., przy czym do takich postanowień nie mają zastosowania

ograniczenia określone w art. 304 § 3 i 4 k.s.h.

• zmiana takiego postanowienia będzie możliwa wyłącznie w trybie zmiany statutu,

ale nie są one elementem statutu



AKTY NOTARIALNE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI

• w aktach notarialnych dochodzi do konkretyzacji zasad uczestnictwa w spółce

określonych w statucie,

• zawiązanie jednoczesne (łączne)

• zawiązanie sukcesywne (złożone)

• zgoda na zawiązanie spółki i brzmienie statutu - art. 313 § 1

• zgoda na objęcie akcji (oświadczenie o objęciu akcji) - art. 313 § 1

• stwierdzenie dokonania wyboru pierwszych organów spółki art. 313 § 3

• oświadczenie o zapoznaniu się ze sprawozdaniem założycieli oraz opinią

biegłego rewidenta - art. 314



ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI I BRZMIENIE STATUTU

Art. 313. § 1. Zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na

objęcie akcji przez jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami

trzecimi powinna być wyrażona w jednym lub kilku aktach notarialnych.

Oświadczenia mogą zostać złożone:

• wyłącznie przez założyciela (założycieli)

• założycieli razem z akcjonariuszami (jeżeli nie są założycielami).

Założyciele decydują o tym, kto zostanie akcjonariuszem

Założyciele mogą ale nie muszą stać się akcjonariuszami



ZGODA NA OBJĘCIE AKCJI

Art. 313. § 2. W aktach, o których mowa w § 1, należy wymienić w szczególności:

• osoby obejmujące akcje (akcjonariuszy)

• liczbę i rodzaj akcji objętych przez każdą z nich

• wartość nominalną

• cenę emisyjną akcji

• terminy wpłat (jeżeli statut dopuszcza wnoszenie wkładów po zarejestrowaniu)

• w ramach oświadczeń dochodzi do zaciągnięcia zobowiązania do wniesienia

wkładu



Art. 309 § 1. Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

• zasada realnego pokrycia kapitału zakładowego

• dotyczy obejmowania a nie nabywania akcji

§ 2. Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej,

nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki.

• agio (premia emisyjna)

• służy najczęściej pokryciu kosztów emisji

• agio dotyczy też aportów

• obowiązek w wniesienia w całości dotyczy nadwyżki a nie całości wkładu



• w chwili składania oświadczeń założyciele mogą nie wiedzieć czy akcje obejmie

wystarczająca liczba akcjonariuszy

• w celu ograniczenia ryzyka niepowodzenia zawiązania spółki istnieje możliwość

określenia widełkowo wysokości kapitału zakładowego

• wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w określonych przez statut

granicach.

• widełkowy, niedookreślony kapitał zakładowy

Art. 310 § 2. Statut spółki może określać minimalną lub maksymalną wysokość

kapitału zakładowego. W takim przypadku zawiązanie spółki następuje z chwilą:

• objęcia przez akcjonariuszy takiej liczby akcji, których łączna wartość

nominalna jest równa co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego

oraz

• złożenia przez zarząd, przed zgłoszeniem spółki do rejestru, oświadczenia w

formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zmiana oświadczenia zarządu nie wpływa na zmianę chwili zawiązania spółki.

Akt notarialny zawierający oświadczenie zarządu powinien zawierać postanowienie

o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie. Wysokość kapitału

zakładowego określona w statucie powinna być zgodna z oświadczeniem zarządu.

Jeżeli przed zarejestrowaniem spółki pokryto tylko część kapitału zakładowego,

zarząd powinien zgłosić do sądu rejestrowego dokonanie każdego dalszego wkładu

na kapitał zakładowy.



TERMIN WNIESIENIA WKŁADÓW

Art. 330. § 1. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała

walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do

określenia terminów wpłat na akcje.

ustawowy termin wniesienia aportów to maksymalnie rok

Art. 309 § 3. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w

całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki.

ustawa nie określa terminu wniesienia wkładów pieniężnych 



WYSOKOŚĆ WKŁADÓW PRZEZ ZAREJESTROWANIEM

Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed

zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej.

WKŁADY NIEPIENIĘZNE I MIESZANE

Art. 309 § 4. Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo

za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być

pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości,

określonej w art. 308 § 1 (minimalna wysokość kapitału zakładowego tj. 25.000 zł)



WYSOKOŚĆ WPŁAT NA AKCJE PRZED ZAREJESTROWANIEM SPÓŁKI

wkłady pieniężne – powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co

najmniej w ¼ ich wartości nominalnej

wkłady niepieniężne – brak ustawowego limitu wpłat przed zarejestrowaniem

wkłady mieszane - należy pokryć kapitał zakładowy w kwocie co najmniej 25.000 zł

TERMIN I WYSOKOŚĆ WPŁATY AGIO

Art. 309 § 2. Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej,

nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki.



WKŁADY PIENIĘŻNE

OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIENIA POTWIERDZENIA WPŁAT NA AKCJE

Art. 315. § 1. Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio lub za

pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na rachunek spółki w organizacji prowadzony

przez bank na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Art. 320. § 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na

akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem;

4) potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje,

dokonanej na rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje

pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji,

należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych

wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed

upływem roku od dnia zarejestrowania spółki



WKŁADY NIEPIENIĘŻNE

- aporty (np. prawo własności nieruchomości)

- mienie nabyte w zamian za wkłady pieniężne przed zarejestrowaniem spółki

- zapłata za usługi świadczone przy założeniu

- aporty do spółki akcyjnej podlegają wycenie, zbędne są więc przepisy o przeszacowaniu 

aportu (art. 175 k.s.h.)

OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA PREZ ZAŁOŻYCIELI

Art. 311. § 1. Jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne albo spółka nabywa mienie lub

dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej powstaniu, założyciele

sporządzają pisemne sprawozdanie, które powinno przedstawiać w szczególności:

1) przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wydawanych w zamian za nie

akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki;

2) mienie nabywane przed zarejestrowaniem spółki oraz wysokość i sposób zapłaty;

3) usługi świadczone przy powstaniu spółki oraz wysokość i sposób wynagrodzenia;

4) osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne, zbywają spółce mienie lub otrzymują

wynagrodzenie za usługi;

5) zastosowaną metodę wyceny wkładów.



SPRAWOZDANIE ZAŁOŻYCIELI

Art. 311. § 2. W sprawozdaniu należy umotywować zamierzone transakcje, w tym także

objęcie akcji za wkłady niepieniężne i wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty. Do

sprawozdania należy dołączyć odpowiednie dokumenty w oryginałach lub urzędowo

poświadczonych odpisach.

WNIESIENIE LUB NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 3. Jeżeli przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, do sprawozdania

założycieli należy dołączyć sprawozdania finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa za

okres ostatnich dwóch lat obrotowych.

§ 4. Jeżeli przedmiotem wkładu lub nabycia jest przedsiębiorstwo, w sprawozdaniu

założycieli można nie ujmować mienia nabytego w zakresie zwykłych czynności tego

przedsiębiorstwa.

• przepisy dotyczą też osób fizycznych prowadzących przedsiębiorstwo, które nie

podlegają ustawie o rachunkowości



OBOWIĄZEK ZBADANIA SPRAWOZDANIA PRZEZ BIEGŁEGO

Art. 312. § 1. Sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych

rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, jak również celem wydania opinii,

jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości

nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy

wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona.

§ 2. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki.

o ilości biegłych decyduje sąd

§ 3. Na pisemne żądanie biegłego rewidenta założyciele powinni przedłożyć na piśmie

dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

§ 4. Opinia biegłego rewidenta powinna oceniać metodę wyceny wkładów niepieniężnych

przyjętą w sprawozdaniu założycieli, o której mowa w art. 311 § 1 pkt 5.



OBOWIĄZEK ZBADANIA SPRAWOZDANIA PRZEZ BIEGŁEGO

§ 5. Biegły rewident powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach szczegółową opinię i

złożyć ją wraz ze sprawozdaniem założycieli sądowi rejestrowemu, który jeden egzemplarz

przez siebie poświadczony wydaje założycielom.

§ 6. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza

rachunek jego wydatków. Jeżeli założyciele nie uiścili należności, sąd rejestrowy ściąga ją w

trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

• wynagrodzenie uiszczają założyciele

• jeżeli przewidziano to w statucie (art. 304 § 2 pkt 6) może to nastąpić ze środków spółki

§ 7. Wzmianka o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym powinna

być ogłoszona przez spółkę przed dniem jej zarejestrowania.

ogłoszenie powinno nastąpić także na stronie internetowej spółki (art. 5 § 5 k.s.h.)

§ 8. W przypadku rozbieżności zdań między założycielami a biegłym rewidentem spór

rozstrzyga sąd rejestrowy na wniosek założycieli. Na postanowienie sądu wydane w wyniku

rozpatrzenia wniosku nie przysługuje środek odwoławczy. Sąd rejestrowy może wyznaczyć

nowego biegłego rewidenta, jeżeli uzna to za uzasadnione.



ODSTĄPIENIE OD BADANIA SPRAWOZDANIA

Art. 3121. § 1. Sprawozdania założycieli można nie poddawać badaniu przez

biegłego rewidenta w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, których przedmiotem

są:

1) zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli ich

wartość jest ustalana według średniej ceny ważonej, po której były przedmiotem

obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy, poprzedzających

dzień wniesienia wkładu;

2) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli biegły rewident wydał opinię na temat

ich wartości godziwej, ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć

miesięcy przed dniem wniesienia wkładu;

3) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli ich wartość godziwa wynika ze

sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez

biegłego rewidenta na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości dla badania rocznych sprawozdań finansowych i

skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

art. 49-51 dyrektywy 2017/1132

celem przepisu nie jest odstąpienie od weryfikacji wkładów tylko umożliwienie

wykorzystania innego jej sposobu



OBOWIĄZEK ZBADANIA SPRAWOZDANIA PRZEZ BIEGŁEGO

Art. 3121. § 2. Sprawozdanie założycieli podlega jednakże badaniu przez

biegłego rewidenta w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, jeżeli:

1) wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, które wpłynęły na cenę zbywalnych

papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego w chwili ich

wniesienia, w szczególności związane z utratą płynności obrotu na rynku

regulowanym;

2) wystąpiły nowe okoliczności, które mogły istotnie wpłynąć na wartość godziwą

wkładów w chwili ich wniesienia.

§ 2. Jeżeli założyciele nie poddali sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta

mimo wystąpienia okoliczności uzasadniających badanie, zażądać badania mogą

akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Prawo to

przysługuje do dnia wniesienia wkładów.

§ 3. Jeżeli założyciele albo zarząd nie złoży wniosku do sądu rejestrowego o

wyznaczenie biegłego rewidenta w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania

żądania, z wnioskiem takim mogą wystąpić akcjonariusze legitymowani zgodnie z §
3.



§ 4. Jeżeli założyciele albo zarząd nie złoży wniosku do sądu rejestrowego o

wyznaczenie biegłego rewidenta w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania

żądania, z wnioskiem takim mogą wystąpić akcjonariusze legitymowani zgodnie z §
3.

§ 5. Jeżeli wkład niepieniężny nie był przedmiotem badania biegłego rewidenta,

spółka ogłasza w terminie miesiąca od dnia wniesienia wkładu:

1) opis przedmiotu wkładu, jego wartość, źródło wyceny oraz metodę wyceny;

2) oświadczenie, czy przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej

oraz liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład

bądź wyższej cenie emisyjnej akcji;

3) oświadczenie stwierdzające brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności

wpływających na wycenę wkładu.



WYBÓR ORGANÓW

§ 3. W aktach, o których mowa w § 1, należy również stwierdzić dokonanie wyboru

pierwszych organów spółki. Nazwisk i imion osób powołanych do pierwszych

organów spółki nie umieszcza się w statucie.

- na tym etapie nie istnieje jeszcze spółka w organizacji a więć nie ożna stosować

zasad powoływania organów takich jak w spółce właściwej (art. 11 § 2 k.s.h.)

- wyboru zarządu i rady nadzorczej powinni więc dokonać założyciele przed

pierwszym z oświadczeń o wyrażeniu zgody na zawiązanie spółki i brzmienie

statutu oraz objęcie akcji tak aby osoby przystępujące do spółki znały jego skład

- do chwili ustanowienia zarządu spółka w organizacji jest reprezentowana przez

wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika

ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli

- od chwili zawiązania spółki zmiany w składach organów następują w sposób jak

w spółce właściwej

akcjonariusze potwierdzają jedynie, że znany jest im skład organów



WKŁADY NIEPIENIĘŻNE

Art. 313. § 4. Jeżeli akcjonariusze w zamian za akcje wnoszą wkłady

niepieniężne albo gdy dla spółki przed zarejestrowaniem ma być nabyte

jakiekolwiek mienie na podstawie innych czynności prawnych, należy w akcie

notarialnym wymienić osoby wnoszące wkłady lub zbywców nabywanego mienia,

przedmiot wkładu lub nabywanego mienia oraz rodzaj i wysokość wynagrodzenia

lub zapłaty.

Art. 314. W aktach notarialnych o zawiązaniu spółki powinno być stwierdzone, że

każdy z przyszłych akcjonariuszy, podpisujących akt, zapoznał się ze

sprawozdaniem założycieli oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art.

312.

• akcjonariusze mają prawo zapoznać się ze sprawozdaniem założycieli jeszcze

przed podpisaniem aktów zawiązania spółki



SPÓŁKA W ORGANIZACJI



SPÓŁKA W ORGANIZACJI

Art. 310. § 1. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich

akcji.

do chwili objęcia wszystkich akcji mamy do czynienia z tzw. przedspółką

założyciele działają we własnym imieniu ale na rzecz przyszłej sółki

Art. 323. § 1. Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji.

REPREZENTACJA

Art. 323. § 2. Do chwili ustanowienia zarządu spółka w organizacji jest

reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez

pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli.

zarząd musi zostać ustanowiony w aktach założycielskich (art. 313 § 3)

§ 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 2, ustaje wobec spółki z chwilą

zatwierdzenia ich czynności przez walne zgromadzenie



MODELE SPÓŁKI W ORGANIZACJI

PASYWNA – tylko wpis do KRS

AKTYWNA – prowadzi działalność gospodarczą ale wówczas należy sporządzić

sprawozdania dotyczące mienia nabytego w okresie organizacji (311-314)

§ 4. Do praw i obowiązków oraz odpowiedzialności założycieli spółki w okresie

przed powstaniem spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

spółki akcyjnej w organizacji.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA

Art.  301. § 5. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania dopiero z chwilą nabycia

osobowości prawnej przez spółkę

Art. 13. § 1. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają

solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu

-tj. założyciele, pełnomocnik, członkowie zarządu

Art. 13 § 2. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada

solidarnie z podmiotami, o których mowa w § 1, za jej zobowiązania do wartości

niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji

– funkcja dyscyplinująca do wniesienia wkładu



Art.  16. Rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki 

kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego jest nieważne.

Art.  322.  [Spółka w organizacji a wydawanie dokumentów] 

Na akcje i prawa uczestnictwa w zysku bądź podziale majątku spółki spółka w 

organizacji nie może wydawać dokumentów na okaziciela, świadectw 

tymczasowych, jak również dokumentów imiennych lub na zlecenie.

Art. 589. Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością, dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów imiennych,

na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6

miesięcy.



ZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO REJESTRU



ZGŁOSZENIE SPÓŁKI DO REJESTRU

Art. 316. § 1. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego

ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis

spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

•Art. 318. [Elementy zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu] Zgłoszenie spółki 

akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

•1) firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń;

•2) przedmiot działalności spółki;

•3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji;

•4) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje;

•5) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;

•6) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed 

zarejestrowaniem;

•7) nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;

•8) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej;

•9) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności;

•10) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;

•11) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie 



ZAŁĄCZNIKI

Art. 320. § 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:

1) statut;

2) akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji;

3) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na akcje

oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem;

4) potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na

rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału

zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć

oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest

zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w art.

309 § 3;

5) dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem ich

składu osobowego;

6) zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej,

jeżeli są one wymagane do powstania spółki;

7) oświadczenie, o którym mowa w art. 310 § 2, jeżeli zarząd złożył takie oświadczenie.

§ 2. W przypadkach określonych w niniejszym dziale należy dołączyć sprawozdanie

założycieli wraz z opinią biegłego rewidenta.



ZGŁOSZENIE ZMIAN

Art. 321. § 1. Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 318 i art. 319 zarząd

powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w

aktach rejestrowych.

§ 2. Jeżeli przed zarejestrowaniem spółki pokryto tylko część kapitału zakładowego,

zarząd powinien zgłosić do sądu rejestrowego dokonanie każdego dalszego

wkładu na kapitał zakładowy.



BRAKI ZGŁOSZENIA

Art. 317. § 1. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego, sąd

rejestrowy wyznacza spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod

rygorem odmowy wpisu do rejestru.

§ 2. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu

drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a

nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

• braki formularzowe (art. 19 u.KRS)

• drobne uchybienia (art. 317 § 2 k.s.h.)

• braki usuwalne (art. 317 § 1 k.s.h.)

• braki nieusuwalne



SKUTKI NIEZAREJESTROWANIA SPÓŁKI

Art. 325. § 1. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu

spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania lub jeżeli postanowienie sądu

odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, zarząd powinien niezwłocznie

zawiadomić o tym przez ogłoszenie osoby mające interes prawny oraz zarządzić

zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych

§ 2. Jeżeli spółka nie posiada zarządu, zwrotu wkładów dokonują założyciele.

• założyciele nie mają jednak prawa do rozliczenia się z wierzycielami

• jeżeli spółka w organizacji nei ma zarządu nie jest wiec w stanie niezwłocznie

pokryć wierzytelnośći osób trzecich

Art. 326. § 1. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie albo

postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w

organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich

wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd

dokona likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji nie posiada zarządu, walne

zgromadzenie albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów.



LIKWIDACJA SPÓŁKI W ORGANIZACJI

§ 2. Do likwidacji spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

likwidacji spółki.

§ 3. Likwidatorzy powinni ogłosić jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając

wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia

ogłoszenia.

§ 4. Spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez walne

zgromadzenie sprawozdania likwidacyjnego.

• jeżeli nie dojdzie do zatwierdzenia sprawozdania chwila rozwiązania spółki

będzie jego złożenie do sądu rejestrowego

§ 5. Sprawy rejestrowe związane z likwidacją spółki w organizacji należą do sądu

właściwego ze względu na siedzibę spółki.



AKCJA JAKO DOKUMENT

Art. 328. § 1. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące

dane:

1)firmę, siedzibę i adres spółki;

2)oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

3)datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji;

4)wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;

5)wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych;

6)ograniczenia co do rozporządzania akcją;

7)postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis

może być mechanicznie odtwarzany.

Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji oraz

jego formy.

Naruszenie przepisów § 1 pkt 1, 2 i 4 lub § 2 powoduje nieważność dokumentu akcji.



BRAKI

Art. 327. § 1. Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z

niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z urzędu albo na wniosek osób

mających interes prawny, wzywa spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu

odpowiedni termin.

§ 2. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy może nakładać

grzywny według zasad określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym.



AKCJA



RODZAJE DOKUMENTÓW

• akcja

• imienne świadectwo tymczasowe (art. 335 KSH)

• imienne świadectwa założycielskie (art. 355 KSH)

• świadectwo użytkowe imienne lub na okaziciela (art. 361 KSH)

• akcje zdematerializowane

• imienne świadectwo depozytowe (art. 328 § 6 KSH)

• imienne zaświadczenie o oprawie uczestnictwa w WZ (art. 328 § 6 KSH)

• kupon dywidendowy (art. 357 § 1 KSH)

• talon dywidendowy

• warrant subskrypcyjny

• obligacja

PROCEDURY ZWIĄZANE Z DOKUMENTAMI AKCJI

- wydanie dokumentu po zarejestrowaniu

- unieważnienie dokumentu z powodu nieopłacenia akcji

- wydanie nowego dokumentu z powodu zniszczenia lub dezaktualizacji

- wydanie duplikatu dokumentu z powodu zniszczenia lub utracenia dokumentu

- wymiana dokumentu wskutek zdezaktualizowania treści



AKCJA JAKO DOKUMENT
Art. 328. § 1. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać

następujące dane:

1) firmę, siedzibę i adres spółki;

2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do

rejestru;

3) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji;

4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z

akcji;

5) wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych;

6) ograniczenia co do rozporządzania akcją;

7) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

§ 2. Dokument akcji powinien być opatrzony podpisem zarządu. Podpis może być

mechanicznie odtwarzany.

§ 3. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści

dokumentu akcji oraz jego formy.

Naruszenie przepisów § 1 pkt 1, 2 i 4 lub § 2 powoduje nieważność dokumentu

akcji.



Art.  333. § 1. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w 

odcinkach zbiorowych.



WYDANIE DOKUMENTU AKCJI

Art. 322. Na akcje i prawa uczestnictwa w zysku bądź podziale majątku spółki spółka w

organizacji nie może wydawać dokumentów na okaziciela, świadectw tymczasowych, jak

również dokumentów imiennych lub na zlecenie.

Spółka może wydać dokument akcji dopiero po zarejestrowaniu

Art. 328. § 5. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie

miesiąca od dnia rejestracji spółki.

Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia

roszczenia przez akcjonariusza.

§ 6. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane

przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego

zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.



WPŁATY NA AKCJE

Art. 329. § 1. Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje.

Wniesienie pełnego wkładu przed rejestracją jest konieczne tylko w przypadku 

wkładu pieniężnego i agio

§ 2. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje.

Art. 330. § 1. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała

walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do

określenia terminów wpłat na akcje.



WEZWANIE O DOKONANIE WPŁAT

§ 2. Zarząd ogłasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wpłat.

§ 3. Pierwsze ogłoszenie powinno być dokonane na miesiąc, a drugie nie później

niż na dwa tygodnie przed terminem wpłaty.

§ 4. W miejsce ogłoszeń mogą zostać wysłane wezwania listami poleconymi

§ 5 Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty w terminie jest on obowiązany do

zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że

statut stanowi inaczej.



UNIEWAŻNIENIE

NIEOPŁACONE AKCJI

LUB ŚWIADECTWA TYMCZASOWEGO

§ 1. Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie

uiścił zaległej wpłaty, odsetek ustawowych za opóźnienie, odszkodowania lub

innych płatności przewidzianych przez statut, może być bez uprzedniego wezwania

pozbawiony swoich praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów akcji

lub świadectw tymczasowych, o czym spółka uprzedza w ogłoszeniach o wpłatach

lub pismach wysłanych listami poleconymi.

§ 2. O unieważnieniu dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych z powodu

niedokonania wpłat w terminie spółka zawiadamia akcjonariusza oraz jego

prawnych poprzedników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi

akcyjnej. Zawiadomienia należy wysłać listami poleconymi na adresy wskazane w

księdze akcyjnej.

.



SPRZEDAŻ NOWO WYSTAWIONYCH DOKUMENTÓW

§ 3. Po ogłoszeniu numerów unieważnionych dokumentów akcji lub świadectw

tymczasowych spółka powinna wydać nowe dokumenty akcji lub świadectwa

tymczasowe pod dawnymi numerami i sprzedać je za pośrednictwem notariusza,

firmy inwestycyjnej lub banku.

§ 4. Uzyskana ze sprzedaży suma, po pokryciu kosztów ogłoszeń i sprzedaży, a

także odsetek, odszkodowania lub innych należności, jest zaliczana na zaległą

płatność. Pozostałą kwotę zwraca się akcjonariuszowi, który opóźnił się ze

spełnieniem świadczenia.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOBÓR

§ 5. Jeżeli uzyskana ze sprzedaży suma nie pokryje kosztów i należności, o których mowa w

§ 4, za niedobór odpowiadają solidarnie akcjonariusz i jego prawni poprzednicy.

§ 6. Roszczenia spółki do akcjonariusza i jego prawnych poprzedników przedawniają się z

upływem trzech lat od dnia sprzedaży akcji, zgodnie z § 3.

Art. 332. Akcjonariusz lub poprzednik prawny akcjonariusza, który opóźnił się z

wniesieniem wkładu lub innych związanych z nim świadczeń, w przypadku pokrycia

niedoboru ma zwrotne roszczenia do swego następcy. Roszczenia te przedawniają się z

upływem trzech lat.
.



WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU
Dotyczy:

• akcji

• świadectwa tymczasowego

• kuponu dywidendowego

Następuje w przypadku:

• znacznego uszkodzenia dokumentu

• wydania wadliwego dokumentu

• wydania nieważnego dokumentu

Art. 357. § 1. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa

tymczasowego lub kuponu dywidendowego albo wydania wadliwego lub

nieważnego dokumentu akcji, spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać

nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka pokrywa koszt

wydania dokumentu wadliwego lub nieważnego.



WYDANIE DUPLIKATU DOKUMENTU

Następuje w przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentu

A. Sposób umarzania może regulować statut

§ 2. Statut może regulować tryb umarzania zniszczonych lub utraconych

dokumentów akcji, świadectw tymczasowych oraz innych dokumentów wydawanych

przez spółkę. Wydanie duplikatów dokumentów wymaga uprzedniego ogłoszenia

o zniszczeniu lub utracie tych dokumentów.

B. Jeżeli statut nie reguluje sposobu umarzania stosuje się ustawę

§ 3. Jeżeli statut nie reguluje trybu wydawania duplikatów akcji, świadectw

tymczasowych lub innych dokumentów wydawanych przez spółkę, które uległy

zniszczeniu lub utracie przez akcjonariusza, spółka powinna wydać uprawnionemu

nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia po umorzeniu

zniszczonego lub utraconego dokumentu. Umorzenie dokumentu następuje w trybie

przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych

dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20).



WYMIANA NIEAKTUALNEGO DOKUMENTU

Art. 358. § 1. Jeżeli treść dokumentu akcji stała się nieaktualna wskutek zmiany

stosunków prawnych, w szczególności w przypadku zmiany wartości nominalnej

albo połączenia akcji, spółka może wezwać akcjonariusza, w drodze ogłoszenia lub

listu poleconego, do złożenia dokumentu akcji w spółce w celu zmiany treści

dokumentu lub jego wymiany, z zagrożeniem unieważnienia dokumentu akcji.

Termin do złożenia dokumentu akcji nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia

ogłoszenia wezwania albo doręczenia listu poleconego.

§ 2. W miejsce unieważnionego wydaje się nowy dokument akcji. Koszty

unieważnienia dokumentu akcji i wydania nowego dokumentu ponosi spółka.

§ 3. Zarząd ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji w terminie czterech

tygodni od dnia powzięcia uchwały o ich unieważnieniu.



RODZAJE AKCJI

1) akcje objęte wspólnością (art. 333 KSH);

2) akcje imienne i na okaziciela (art. 334–335 KSH);

3) akcje opłacone w całości i w części (art., 

4) akcje uzyskane za gotówkę i aportowe (art. 336 KSH);

5) akcje winkulowane (art. 337-338 KSH)

6) akcje na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie (art. 340 KSH)

7) akcje zwykłe, uprzywilejowane i nieme (art. 351–353 KSH);

8) akcje, z którymi związane są szczególne obowiązki, np. obowiązek 

powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 356 KSH);

9) akcje własne (art. 362 KSH);

10) akcje gratisowe;

11) akcje mające postać dokumentu i akcje zdematerializowane



ŚWIADECTWA TYMCZASOWE (IMIENNE)

Art. 335. § 1. Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą.

Na dowód częściowej wpłaty należy wydać imienne świadectwa tymczasowe. Do świadectw

tymczasowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 328.

ŚWIADECTWA ZAŁOŻYCIELSKIE (IMIENNE)

Art. 355. § 1. Spółka może wydawać imienne świadectwa założycielskie w celu

wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki.

§ 2. Świadectwa założycielskie mogą być wydawane najwyżej na okres dziesięciu lat od

chwili zarejestrowania spółki. Świadectwa dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki

w granicach ustalonych przez statut, po uprzednim odliczeniu na rzecz akcjonariuszy

określonej w statucie minimalnej dywidendy.

ŚWIADECTWA UŻYTKOWE (IMIENNE LUB NA OKAZICIELA)

Art. 361. § 1. Statut może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje

świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być

imienne lub na okaziciela.

§ 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami

w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej

akcji.



1) AKCJE OBJĘTE WSPÓLNOŚCIĄ

Art. 333. § 1. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 2. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego

przedstawiciela; za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.

§ 3. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia

spółki mogą być dokonywane wobec któregokolwiek z nich.

§ 4. Statut może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki

współmałżonka akcjonariusza w przypadku, gdy akcja jest objęta wspólnością

majątkową małżeńską.

Art. 3321. Statut spółki może zawierać postanowienie, iż w przypadku, gdy akcje

imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być

tylko jeden ze współmałżonków.



2) AKCJE IMIENNE I NA OKAZICIELA

Art. 334. § 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

§ 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być

dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

Art. 339. Przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje

przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie

tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania

akcji lub świadectwa tymczasowego.



3) AKCJE OPŁACONE W CAŁOŚCI I W CZĘŚCI

Art. 335. § 1. Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną

wpłatą. Na dowód częściowej wpłaty należy wydać imienne świadectwa

tymczasowe. Do świadectw tymczasowych stosuje się odpowiednio przepisy art.

328.

§ 2. Dokumenty akcji imiennych mogą być wydawane przed pełną wpłatą.

§ 3. Każdorazowa wpłata powinna być uwidoczniona na dokumentach świadectw

tymczasowych i akcji imiennych.

§ 4. Dokumenty akcji lub świadectw tymczasowych, wydane przed

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, są nieważne.



4) AKCJE UZYSKANE ZA GOTÓWKĘ I APORTOWE

Art. 336. § 1. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny

pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne

zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło

pokrycie tych akcji, i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione.

§ 2. Akcje te w okresie, o którym mowa w § 1, powinny być zatrzymane w spółce na

zabezpieczenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania zobowiązań do wniesienia wkładów niepieniężnych. Roszczeniom tym

służy pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami

nieuprzywilejowanymi.

§ 3. Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do akcji obejmowanych w razie

podwyższenia kapitału, które w związku z ubieganiem się spółki o ich dopuszczenie

do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o

obrocie instrumentami finansowymi, oraz akcji wydawanych w przypadku łączenia,

podziału i przekształcania spółek.



5) AKCJE WINKULOWANE

Art. 337. § 1. Akcje są zbywalne.

przepis ten wyraża naturę spółki akcyjnej, nie ma odpowiednika w sp. z o.o.

przepis dotyczy wprost zbywalności ale należy go traktować w kontekście wszystkich

czynności rozporządzających czyli zbywania (np. sprzedaż, darowizna) i ustanawiania

ograniczonych praw rzeczowych (zastaw, użytkowanie)



§ 2. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny

sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi.

vinculum – węzeł

winkulacja:

1. zabezpieczenie należności banku na towarze będącym w drodze;

2. uzależnienie wydania towaru od złożenia przez odbiorcę zabezpieczenia, gwarancji itp.

syndykowanie akcji

spełnianie określonych cech przez akcjonariusza (zwłaszcza not for profit, zastaw tylko na

rzecz banku)

prawo pierwszeństwa

prawo pierwokupu

opcja kupna lub sprzedaży

drag along right

nie można dotyczyć sukcesji uniwersalnej (np. dziedziczenie)

brak odpowiednika art. 183 ksh (można w dordze umorzenia)

jest jedynie art. 333 § 4 KSH Statut może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki

współmałżonka akcjonariusza w przypadku, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową

małżeńską.



KODEKSOWY MODEL OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI

§ 3. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela

zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

kodeksowy model winkulacji dotyczy tylko zbywania (sprzedaż, darowizna)

§ 4. Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę.

Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty

określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez

ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia

zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji.

odmowa jest skuteczna jesżeli wskazano nabywcę

przeciwieństwao art. 356 ksh

akcjonariusz możę odstąpić od zamiaru zbycia akcji

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2008 r., III CSK 8/08

Jeżeli w uchwale walnego zgromadzenia akcjonariuszy przyjęto, że w razie odmowy

wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych, wskazany nabywca akcji nabywa je za cenę

równą księgowej wartości akcji na koniec ostatniego roku obrachunkowego bez względu na

to, czy jest to cena równa cenie rynkowej lub niższa, to taka uchwała mogłaby być

kwalifikowana jako sprzeczna z dobrymi obyczajami i mająca na celu pokrzywdzenie



§ 5. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.

inaczej niż w przypadku spółki z o.o.

§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.



Art. 338. § 1. Umowa ograniczająca na określony czas rozporządzanie akcją lub

częścią ułamkową akcji jest dopuszczalna. Ograniczenie rozporządzania nie może

być ustanowione na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy.

ograniczenia rozporządzenia nie dłużej niż 5 lat

§ 2. Dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo

pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia

rozporządzania, wynikające z takich umów, nie mogą trwać dłużej niż dziesięć lat

od dnia zawarcia umowy.

inne ograniczenia nie dłużej niż 10 lat

można stosować art. 59 kc



umowy dotyczące akcji

zobowiązania do nierozporządzania akcjami

bak odpowiednika w spółce z o.o.

umowy powiernicze

nieodwoływalne pełnomocnictwo

umowy dotyczące prawa głosu

umowy dotyczące prawa dywidendy

tag along right -

tag along right – prawo żądania zbycia akcji wraz z akcjami
zbywanymi przez iinnego akcjonariusza, „prawo wspólnego
wyjścia”, prawo przyłączenia się do zbycia

akcjnariusz mniejszświowy ma pewność, że wyjdzie z
przedsięwzięcia razem z akcjonariuszem większościowym

drag along right – prawo żądania sprzedaży akcji także przez
innych akcjonariuszy,



6) AKCJE NA KTÓRYCH USTANOWIONO

ZASTAW LUB UŻYTKOWANIE

Art. 340. § 1. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji

imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub

użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone

prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o jego

ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 2. Statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub

użytkownikowi akcji albo może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody

określonego organu spółki.

§ 3. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub

użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym

przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami

finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.



7) AKCJE ZWYKŁE, UPRZYWILEJOWANE i NIEME

Art. 351. § 1. Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które

powinny być określone w statucie (akcje uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane,

z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne.

§ 2. Uprzywilejowanie, o którym mowa w § 1, może dotyczyć w szczególności:

1) prawa głosu

2) prawa do dywidendy

3) podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.

Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej.

§ 3. Statut może uzależniać przyznanie szczególnych uprawnień od spełnienia

dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się

warunku.

§ 4. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia

związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym

wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.



UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU

Art. 352. Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy.

W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia

wbrew zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to wygasa.

- brak tego przepisu w spółce z o.o.



UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY

Art. 353. § 1. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać

uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę

przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji

nieuprzywilejowanych.

§ 2. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa

zaspokojenia przed pozostałymi akcjami.



AKCJE NIEME

Art. 353 § 3. Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być

wyłączone prawo głosu (akcje nieme).

katalog przywilejów jest otwarty

uprzywiejowanie może być zwykłe albo kwalifikowane

uprzywilejowanie dywidendowe zwykłe ma charakter ograniczony

uprzywilejowanie dywidendowe kwalifikowane nie jest ograniczone ale wymaga

pozbawienia akcji głosu (akcja niema)

akcje nieme przeznaczane są dla inwestorów, którzy nie przywiązują wagi do głosu

a chcą raczej czerpać tylko zyski – podobne do obligacji ale w zamian za to daje się

często pierwszeństwo dywidendy

akcje związane – takie gidze akcjonariusz zawarł ze spółką umowę, że nie będzie

wykonywał prawa głosu

akcje z zapewnionym prawem poboru – zawsze korzystają z prawa poboru, w tym

są dziedziczone przy każdej emisji dzięki czemu akcjonariusz zawsze będzie miał

ten sam poziom zaangażowania w KZ



Do akcji niemych nie stosuje się:

art. 353 § 1 – ograniczenie wysokości dywidendy uprzywilejowanej, przy czym nie

dotyczy to zaliczek na poczet dywidendy

art. 353 § 2 – wyłączenie zakazu korzystania z pierwszeństwa zaspokojenia przed

pozostałymi akcjami.

§ 4. Statut może przewidywać, że akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej,

któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku

obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później

jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych.

Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne (art. 351. §
1.)

Art. 416. § 2. W przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, każda

akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.



9) AKCJE, Z KTÓRYMI ZWIĄZANE SĄ SZCZEGÓLNE 

OBOWIĄZKI

Art. 356. § 1. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się

świadczeń niepieniężnych.

§ 2. Akcje takie mogą być przenoszone tylko za zgodą spółki. Spółka może

odmówić zgody jedynie z ważnych powodów, bez obowiązku wskazania innego

nabywcy.

§ 3. Statut może przewidywać odszkodowanie umowne za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie powtarzających się świadczeń związanych z akcją.

§ 4. Spółka zobowiązana jest spełnić wynagrodzenie za świadczenia określone w §
1, nawet gdy bilans nie wykazuje zysku.

Przepis art. 355 § 3 stosuje się odpowiednio – wynagrodzenie nie może

przewyższać zwykłego wynagrodzenia przyjętego w obrocie.



10) AKCJE WŁASNE



11) AKCJE GRATISOWE;



12) AKCJE MAJĄCE POSTAĆ DOKUMENTU I AKCJE 

ZDEMATERIALIZOWANE



KSIĘGA AKCYJNA



[Prowadzenie księgi akcyjnej]

Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw
tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać:
nazwisko i imię albo firmę (nazwę)
siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń
wysokość dokonanych wpłat
wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu - na wniosek osoby
uprawnionej,

Na żądanie nabywcy akcji albo zastawnika lub użytkownika zarząd dokonuje
wpisu o przeniesieniu akcji lub ustanowieniu na niej ograniczonego prawa
rzeczowego.

Zastawnik i użytkownik mogą żądać również ujawnienia, że przysługuje im prawo
wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio
do zastawnika i użytkownika.



Przed dokonaniem zmian w księdze akcyjnej zarząd powiadamia o swoim
zamiarze osoby zainteresowane, wyznaczając im co najmniej dwutygodniowy
termin dla zgłoszenia sprzeciwu. Zgłoszenie pisemnego sprzeciwu w tym terminie
powoduje wstrzymanie zmiany wpisu. Osobami zainteresowanymi są osoby,
których uprawnienia wpisane w księdze akcyjnej mają zostać wykreślone lub
obciążone przez wpis ograniczonego prawa rzeczowego.

Wnioskodawcy są obowiązani przedłożyć spółce dokumenty uzasadniające
dokonanie wpisu.

Zarząd nie ma obowiązku badania prawdziwości podpisów zbywcy akcji i osób
ustanawiających zastaw lub użytkowanie na akcji.

Przepisy § 1-5 stosuje się do świadectw tymczasowych.

Każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem
kosztów jego sporządzenia.

Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego.

Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej
w Rzeczypospolitej Polskiej.



Art. 343. [Akcjonariusz]
§ 1. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana
do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem
przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zastawnika lub użytkownika akcji.

Akcjonariuszem wobec spółki może być tylko osoba, która nie tylko nabyła akcje
i ma legitymację materialną, ale te akcje posiada. Utracenie dokumentu nie
oznacza, że nie istnieje prawo podmiotowe, lecz przywrócenie materialnie
uprawnionemu akcjonariuszowi legitymacji formalnej wymaga umorzenia
utraconych akcji na podstawie dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r.
Nr 5, poz. 20).
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PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY



PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

1. prawo do posiadania różnych rodzajów akcji;

2. prawo do otrzymania dokumentu akcyjnego lub świadectwa tymczasowego;

3. prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie;

4. prawo wglądu do księgi akcyjnej.

5. prawo do dywidendy;

6. prawo do zbycia akcji;

7. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;

8. prawo głosu;

9. prawo poboru;

10. prawa osobiste;

11. prawie przymusowego wykupu akcji;

12. prawo żądania odkupu akcji;

13. prawo do informacji;

14. prawo do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia

1. obowiązek należytego opłacenia akcji;

2. obowiązek zwrotu nieprawidłowo pobranych wypłat;

3. obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych;



DYWIDENDA



DYWIDENDA

Art. 347. § 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został

przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

§ 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie

pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

§ 3. Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art.

348, art. 349, art. 351 § 4 oraz art. 353.

art. 348 KSH- kwota dywidendowa

art. 349 KSH – zaliczki na poczet dywidendy

art. 351 § 4 KSH – uzależnienie uprzywilejowania od pełnego pokrycia akcji

art. 353 KSH – ograniczenia uprzywilejowania akcji



§ 4. W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa

spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku

odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych,

chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i

zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych.



KWOTA DYWIDENDOWA

Art. 348. § 1. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może

przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o:

• niepodzielone zyski z lat ubiegłych

• kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych,

które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Kwotę tę należy pomniejszyć o:

• niepokryte straty

• akcje własne

• kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku

za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.



Kapitał zapasowy na pokrycie straty

Art. 396. § 1. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego

przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie

osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§ 2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji

akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji

akcji.

§ 3. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają

akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich

dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie

nadzwyczajnych odpisów lub strat.

§ 4. Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych

strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

§ 5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie;

jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału

zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu

finansowym.

Art. 397. [Uchwała o dalszym istnieniu spółki]

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę



UPRAWNIENI DO DYWIDENDY

Art. 348. § 2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze,

którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

DZIEŃ DYWIDENDY

Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego

ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy

(dzień dywidendy).

Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch

miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1 (o

przeznaczeniu zysku do wypłaty).

Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym

zgromadzeniu.



DZIEŃ WYPŁATY DYWIDENDY

Art. 348 § 3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego

zgromadzenia.

Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest

wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.

SPÓŁKA PUBLICZNA

§ 4. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz

termin wypłaty dywidendy.

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż

pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.

Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech

miesięcy, licząc od dnia dywidendy.



ZALICZKA NA POCZET DYWIDENDY

Art. 349. § 1. Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na

poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada

środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady

nadzorczej.

§ 2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej

zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca

poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,

zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o:

• kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może

dysponować zarząd

oraz

• pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

§ 3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosuje się odpowiednio

przepisy art. 347. (zasady rozdzielania zysku)



ZALICZKA NA POCZET DYWIDENDY

Art. 349. § 4. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery

tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając:

- dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe

- wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty,

- dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek.

Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia

wypłat.



OBOWIĄZEK ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ

Art. 344. § 1. Podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi

dokonanych wpłat na akcje ani w całości, ani w części, z wyjątkiem przypadków

określonych w niniejszym dziale.

§ 2. Akcjonariusz i jego poprzednik prawny nie mogą być zwolnieni z obowiązku

spełnienia świadczeń określonych w art. 329 § 1, art. 330 § 5 oraz w art. 350 § 1.

Odpowiedzialność tych osób jest solidarna.

Art. 346. Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak

również od posiadanych akcji.

Art. 350. § 1. Akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo postanowieniom

statutu otrzymali jakiekolwiek świadczenia od spółki, obowiązani są do ich zwrotu.

Wyjątek stanowi przypadek otrzymania przez akcjonariusza w dobrej wierze udziału

w zysku. Członkowie zarządu lub rady nadzorczej, którzy ponoszą

odpowiedzialność za dokonanie nienależnych świadczeń, odpowiadają za ich zwrot

solidarnie z odbiorcą świadczenia.

§ 2. Roszczenia, o których mowa w § 1, przedawniają się z upływem trzech lat,



SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA



OSOBISTE UPRAWNIENIA AKCJONARIUSZA

Art. 354. § 1. Statut może przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi

osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć:

• prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej

• prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki.

§ 2. Statut może uzależnić przyznanie osobistego uprawnienia akcjonariuszowi od:

• dokonania oznaczonych świadczeń

• upływu terminu

• ziszczenia się warunku.

OGRANICZENIA

§ 3. Ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z

akcji uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do uprawnień przyznanych

akcjonariuszowi osobiście.

WYGAŚNIĘCIE

§ 4. Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi

wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem

spółki.



UPRAWNIENIA ZAŁOŻYCIELA

Imienne świadectwa założycielskie

Art. 355. § 1. Spółka może wydawać imienne świadectwa założycielskie w celu

wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki.

§ 2. Świadectwa założycielskie mogą być wydawane najwyżej na okres dziesięciu

lat od chwili zarejestrowania spółki.

Świadectwa dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach

ustalonych przez statut, po uprzednim odliczeniu na rzecz akcjonariuszy określonej

w statucie minimalnej dywidendy.

§ 3. Wynagrodzenie za usługi lub inne świadczenia spełnione na rzecz spółki przez

założycieli, akcjonariuszy, a także spółki i spółdzielnie z nimi powiązane albo

pozostające w stosunku zależności bądź dominacji, nie może przewyższać

zwykłego wynagrodzenia przyjętego w obrocie.

Art. 462. § 2. W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać

akcjonariuszom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem



UMORZENIE AKCJI



PRZESŁANKI UMORZENIA AKCJI

Art. 359. § 1. Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi.

Akcja może być umorzona:

‒ albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie

dobrowolne),

‒ albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut.



UPRAWNIENIA ZAŁOŻYCIELA

§ 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału

zakładowego.

Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe

od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu

finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do

podziału między akcjonariuszy.



§ 3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

§ 4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być

umotywowana.

§ 5. Zmiana statutu przewidująca przymusowe umorzenie akcji nie może dotyczyć

akcji, które zostały objęte przed jej wpisem do rejestru.

§ 6. Statut może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się

określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Stosuje

się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.

§ 7. W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa

w § 6, zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.



Obniżenie kapitału w wyniku umorzenia akcji

Art. 360. § 1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o

obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu,

na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

WYŁĄCZENIE KONWOKACJI

§ 2. Wymogów, o których mowa w art. 456, nie stosuje się do umorzenia akcji:

1) gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub

2) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone

wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do

podziału, lub

3) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z

wyjątkiem przyznania im świadectw użytkowych.

§ 3. Przepisy § 2 stosuje się tylko do umorzenia akcji, które zostały w pełni pokryte.

§ 4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Jednakże

w przypadku określonym w § 2 pkt 2, od chwili spełnienia świadczenia przez spółkę

na rzecz akcjonariusza, z umarzanych akcji nie można wykonywać praw



Świadectwa użytkowe

Art. 361. § 1. Statut może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka

wydaje świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa

użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.

§ 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z

akcjami w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku spółki, pozostałej po pokryciu

wartości nominalnej akcji.

§ 3. Uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi odpowiedzialności za

zobowiązania związane z umorzoną akcją i nie przysługują mu żadne prawa

udziałowe, z wyjątkiem uprawnień określonych w § 2.

w spółce z o.o. wydawanie jakichkolwiek dokumentów jest niedopuszczalne

Konstrukcja prawna spółki z o.o. nie powoduje w ogóle możliwości przyznania praw 

udziałowych osobom niebędącym wspólnikami

są wydawane najczęściej przy przyjęciu umorzenia bez wynagrodzenia, a w zamian 

uprawniony otrzymuje świadectwo użytkowe. 

Stanowi to pewien sposób wynagrodzenia za utratę praw udziałowych



ZAKAZ NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH



Akcje własne to akcje wyemitowane przez spółkę (art. 362 § 1)

Zakaz nabywania akcji (względny) – art. 362

Zakaz obejmowania akcji (bezwzględny) – art. 364

Celem zakazu jest:

• zapobieżenie naruszenia istoty spółki akcyjnej

• utrzymanie kapitału zakładowego stanowiącego zabezpieczenie wierzycieli przez

uniemożliwienie wydatkowania środków spółki na nabycie akcji

• ochrona interesów akcjonariuszy

• zapobiega obejściu przepisów o zakazie wypłat na rzecz akcjonariuszy

• w wyniku nabycia zamiast środków pieniężnych które były w spółce nabywa ona

swoje akcje, które mogą okazać się mniej warte niż środki finansowe

przeznaczone na ich nabycie

• w przypadku likwidacji spółki są one bezwartościowe

• może też istnieć sytuacja gdy spółki kupują wzajemnie swoje akcje A kupuje B a

B kupuje A

• w wyniku likwidacji jednej ze spółek druga otrzymałaby swoje własne akcje

• czy otrzymanie akcji w ramach likwidacji jest sukcesją uniwersalną

• zapobieżenie naruszeniu kompetencji organów



Powody nabywania akcji własnych:

▪ wpływanie na cenę akcji na giełdzie

▪ restrukturyzacja spółki w przypadku nabycia nieodpłatnego

▪ zmniejszenie liczby akcjonariuszy

▪ programy motywacyjne

▪ wycofanie się akcjonariuszy ze spółki

▪ przekazanie środków z jednej spółki do drugiej

▪ przepisy nie regulują ceny za jaką spółka może nabywać akcje własne

▪ jeżeli w celu umorzenia to cena uiszczona za akcje własne jest niejako spłatą

akcjonariusza



PRZEPISY EUROPEJSKIE

art. 18-24

Druga Dyrektywa Rady z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji,

jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58

akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów

zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak

również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. U. UE. L. z 1977 r. Nr 26, str. 1 z późn.

zm.)

art. 20-28

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dnia 25 października

2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach

członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony

interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki

akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (wersja przekształcona) (Dz. U.

UE. L. z 2012 r. Nr 315, str. 74 z późn. zm.).



art. 59-67

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca

2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr

169, str. 46 z późn. zm.).

Sekcja  4

Zasady nabywania akcji spółki przez nią samą



WYJĄTKI OD ZAKAZU

Zakaz zawiera wyjątki z uwagi na cel lub okoliczności nabycia akcji

Art. 362. § 1. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje

własne). Zakaz ten nie dotyczy:

1) nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce

poważnej szkodzie;

─ np. wrogie przejęcie spółki, niedopuszczenie do sprzedaży akcji osobie

trzeciej

─ wątpliwości co do zakresu rozmienia szkody

─ nabycie akcji jest ostatecznością, jeżeli w inny sposób nie da się zapobiec

szkodzie

─ spadek wartości kursu nie powoduje szkody dla spółki tylko dla jej

akcjonariuszy



2) nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub

osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez

okres co najmniej trzech lat;

‒ nabycie akcji służy realizacji programów motywacyjnych

‒ warunkiem nabycia jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie

akcjonariuszy

Art. 393 pkt 6) Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami

wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga nabycie własnych akcji w

przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich nabywania w

przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8;



2a) spółki publicznej, nabywającej akcje w celu wypełnienia zobowiązań

wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje;

Spółka publiczna może emitować instrumenty dłużne zamienne na akcje –jest

wówczas zobowiązana do przeniesienia na uprawnionego akcje spółki

Papiery dłużne zamienne na akcje to m.in.:

1) warranty subskrypcyjne;

2) obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa;

3) prawa poboru będące odrębnym przedmiotem obrotu;

4) kwity depozytowe;

5) listy zastawne;

6) certyfikaty inwestycyjne oraz



3) nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej;

np. nabycie przedsiębiorstwa w skład którego wchodziły akcje tej spółki



4) instytucji finansowej, która nabywa za wynagrodzeniem w pełni pokryte

akcje na cudzy rachunek celem ich dalszej odsprzedaży;

zakaz obejmuje obecnie także nabycie własnych praw udziałowych na cudzy

rachunek, a wyjątek dotyczy jedynie nabycia własnych akcji przez instytucję

finansową

instytucja finansowa powinna mieć prawo dokonywania w stosunku do własnych

akcji tych samych operacji, które przeprowadza w odniesieniu do papierów

wartościowych wyemitowanych przez osoby trzecie

np. bank nabywa na rachunek inwestora akcje własne, które następnie sprzedaje

Art. 4. § 1. 7) instytucja finansowa - bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo

funduszy inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez

zarządzającego ASI w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzącego działalność

na podstawie zezwolenia oraz takiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, zakład

reasekuracji, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski,

mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);



5) nabycia akcji w celu ich umorzenia;

• przepis jest częścią regulacji dotyczącej umorzenia dobrowolnego

• „quasi umorzenie” tj. odkupienie akcji od akcjonariusza



6) nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia

roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku

akcjonariusza;

np. gdy spółka ma roszczenie o zapłatę do swojego akcjonariusza, który go nie

wykonuje. Wówczas spółka może wszcząć egzekucję.

Jeżeli akcjonariusz nie ma innego majątku, wówczas komornik przystąpi do

egzekucji z akcji, które dłużnik posiada w kapitale zakładowym tej spółki.

spółka nie uiszcza ceny nabycia wobec czego nie dochodzi do zagrożenia jej

interesów



7) nabycia w pełni pokrytych akcji nieodpłatnie;

Skoro w następstwie nieodpłatnego nabycia własnych praw udziałowych spółka nie

uiszcza ceny, a zatem nie dochodzi do uszczuplenia jej majątku, zbędne są

ograniczenia procentowe nabycia własnych akcji oraz obowiązek utworzenia na ten

cel kapitału rezerwowego

• np. darowizna

• nie dochodzi w takiej sytuacji do naruszenia interesu spółki ani akcjonariuszy czy

wierzycieli

• zakaz nabycia w takim przypadku nie jest uzasadniony

• spółka nie doznaje żadnego uszczerbku – nie musi dokonywać zapłaty czy

egzekwować obowiązek wniesienia wkłądu



8) nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne

zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym

maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może

przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za

nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie;

• daleko idący wyjątek, który nie wymaga szczególnej podstawy

• WZ decyduje czy nie wykorzystać akcji własnych do przeprowadzenia transakcji

finansowych, np. sprzedaży z zyskiem jeżeli osiągną dużą wartość

• zależy od podjęcia uchwały przez WZ

Art. 393 pkt 6). Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami

wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga nabycie własnych akcji w

przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich nabywania w

przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8;



9) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

Art. 4181. § 4. Jeżeli uchwała, o której mowa w § 1, nie zostanie podjęta na walnym

zgromadzeniu, spółka jest obowiązana do nabycia akcji akcjonariuszy

mniejszościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, w celu

umorzenia. Akcjonariusze większościowi odpowiadają wobec spółki za spłacenie

całej sumy odkupu proporcjonalnie do akcji posiadanych w dniu walnego

zgromadzenia, o którym mowa w § 1.



9) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

Art. 515. § 1. Połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału

zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej

albo udziały lub akcje nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362

oraz w przypadkach, o których mowa w art. 366.

§ 2. Dla umożliwienia objęcia udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej

spółka przejmująca może nabyć własne udziały albo akcje o łącznej wartości

nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego.



9) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

Art. 541. § 5. Jeżeli plan podziału przewiduje objęcie przez wspólników spółki

dzielonej udziałów lub akcji w spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej na

warunkach mniej korzystnych niż w spółce dzielonej, wspólnicy ci mogą wnieść

zastrzeżenia do planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia i

żądać od spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej wykupienia ich udziałów

lub akcji w terminie do trzech miesięcy od dnia podziału. W tym przypadku spółka

przejmująca lub spółka nowo zawiązana może nabyć, po dokonaniu podziału,

własne udziały lub akcje o łącznej wartości nieprzekraczającej 10% kapitału

zakładowego, na zasadach określonych w art. 417.



Art. 362. § 1. Jeżeli nabycie następuje w celu:

─ zapobieżenia szkodzie

─ zaoferowane akcji pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce

─ upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie

jest dozwolone tylko wtedy, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) nabyte akcje zostały w pełni pokryte;

• w przeciwnym wypadku spółka nie mogłaby zostać zobowiązania do wniesienia

wkładu do samej siebie

1) łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału

zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną

pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte;

2) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest

wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która

zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału.

W tych przypadkach spółka może wpływać na ilość nabywanych akcji i trudno to

obiektywnie uzasadnić. W innych opisanych przypadkach liczba akcji do nabycia

jest powiązana ze zdarzeniem w związku z którym nastąpiło nabycie.



§ 3. Przepisy § 1 i § 2 oraz art. 363-365 stosuje się odpowiednio do

ustanowienia zastawu na akcjach własnych spółki. Nie dotyczy to instytucji

finansowej, jeżeli ustanowienie zastawu na akcjach jest związane z

przedmiotem jej działalności.

Zastaw na akcjach może doprowadzić do nabycia akcji przez spółkę
w wyniku realizacji zastawu

zastawnik może być uprawniony do wykonywania prawa głosu

użytkowanie - konfuzja

§ 4. Przepisy art. 362-365 stosuje się odpowiednio do nabycia akcji własnych

spółki dominującej przez spółkę lub spółdzielnię zależną. Dotyczy to także

osób działających na ich rachunek.

spółka dominująca mogłaby polecić spółce zależnej nabycie akcji i
wykonywałaby przez nią prawo głosu



OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYCIEM

Art. 363. § 1. W przypadku nabycia akcji:

W celu zabobieżenia szkodzie

Na podstawie upoważnienia WZ

zarząd jest obowiązany powiadomić najbliższe walne zgromadzenie o:

przyczynach lub celu nabycia własnych akcji

liczbie i wartości nominalnej tych akcji

ich udziale w kapitale zakładowym

o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

nie musi zwoływać WZ

Czynności tych dokonuje zarząd.

W przypadku nabycia akcji w celu zaoferowania ich pracownikom nie jest koniecnze

informowania WZ ponieważ udziela ono zgody na takie nabycie

W pozostałych przypadkach informowanie walnego nie jest konieczne



W każdym przypadku zarząd ma obowiązek uwzględnić nabycie akcji własnych w

sprawozdaniu z działalności

§ 2. W przypadku nabycia akcji własnych przez spółkę bądź osobę działającą we

własnym imieniu, lecz na rachunek spółki, sprawozdanie zarządu z działalności (art. 395

§ 2 pkt 1), powinno zawierać:

1) uzasadnienie nabycia akcji własnych w danym roku obrotowym;

2) liczbę i wartość nominalną akcji nabytych lub zbytych w roku obrotowym, jak również

określenie udziału procentowego, jaki akcje te reprezentują w kapitale zakładowym;

3) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, uzyskaną cenę lub wartość innego

świadczenia wzajemnego;

4) liczbę oraz wartość nominalną nabytych i zatrzymanych akcji, jak również określenie

ich procentowego udziału w kapitale zakładowym.



TERMINY

Art. 363 § 3. Akcje nabyte w celu zaoferowania pracownikom (art. 362 § 1 pkt 2) należy

zaoferować pracownikom lub innym wskazanym w tym przepisie osobom najpóźniej z

upływem roku od dnia ich nabycia przez spółkę.

Isotna jest data nabycia ostatniej akcji

Art. 363 § 4 zd. 1. Akcje nabyte z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub 2 powinny

być zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez spółkę.

Art. 363 § 4 zd. 2. W pozostałych przypadkach (tj. jeżeli nabycie nastąpiło bez

naruszenia przepisów) ta część akcji własnych spółki nabytych na podstawie przepisów

art. 362 § 1 pkt 3, 4 i 6 oraz przepisów mających na celu ochronę akcjonariuszy

mniejszościowych, która przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, powinna być

zbyta w terminie dwóch lat od dnia nabycia.

Z przepisu tego wynika, że bez względu na prawidłowość nabycia, przy pkt. 1, 2, 5, 7, 8,

9 nie ma ograniczeń czasowych



WPŁYW AKCJI WŁASNYCH NA ZYSK SPÓŁKI

§ 6. Akcje własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji aktywów.

Równocześnie należy zmniejszyć kapitał rezerwowy na akcje własne utworzony zgodnie

z art. 362 § 2 pkt 3 i odpowiednio zwiększyć kapitał bądź kapitały, z których został on

utworzony.



SKUTKI NARUSZENIA ZAKAZU

Art. 363 § 5. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w § 3 lub 4,

zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania walnego zgromadzenia.

Przepis art. 359 § 7 stosuje się odpowiednio.

Statut nie musi przewidywać umorzenia. Jest to umorzenie „ustawowe”

§ 7. W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w §

6, zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

Art. 364. § 1. Rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem przepisów

art. 362 są ważne.

Jeżeli spółka nabędzie akcje, czynność ta jest ważna. Dotyczy to również zbycia akcji

nabytych przez spółkę wbrew zakazowi. Nieważna jest natomiast umowa zobowiązując

do nabycia lub zbycia akcji

Jeżeli spółka nabędzie akcje własne to nie może wykonywać z nich praw udziałowych, z

wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do

zachowania tych praw (art. 364 § 2).



SKUTKI NARUSZENIA ZAKAZU

Art. 588. Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem, dopuszcza do nabycia przez

spółkę handlową własnych udziałów lub akcji albo do brania ich w zastaw

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6

miesięcy.



NABYCIE AKCJI WŁASNYCH PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ

W celu obejścia zakazu spółka może strać się zlecić nabycie swoich akcji osobie

trzeciej. Wówczas sama nie będzie nabywcą ale skutek ekonomiczny jest taki sam.

Spółka może zlecić takie nabycie, jeżeli sama byłaby uprawniona do nabycia w zgodzie

z rpzepisami

Art. 365. § 1. Nabycie akcji własnych spółki przez osobę trzecią, działającą na

rachunek spółki, jest dozwolone, jeżeli spółka jest również uprawniona do nabycia tych

akcji zgodnie z art. 362.

§ 2. Przy obliczaniu udziału akcji własnych w kapitale zakładowym zgodnie z art. 362 §

2 pkt 2 oraz art. 363 § 2 pkt 2 i 4 wlicza się wartość akcji posiadanych przez spółkę lub

spółdzielnię zależną oraz osobę trzecią, działającą na rachunek spółki albo spółki lub

spółdzielni od niej zależnej.



ZAKAZ OBEJMOWANIA AKCJI WŁASNYCH

Art. 366. § 1. Spółka nie może obejmować własnych akcji. Zakaz ten dotyczy również

obejmowania akcji spółki przez spółkę lub spółdzielnię zależną.

§2. Objęcie akcji z naruszeniem przepisów § 1 jest ważne.

Skutkiem nabycia akcji własnych wbrew zakazowi jest odpowiedzialność cywilnoprawna

za wniesienie wkładu i odpowiedzialność karna.

§3. W przypadku objęcia akcji z naruszeniem przepisów § 1, członek zarządu

odpowiada solidarnie wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu,

chyba że nie ponosi winy.

§4. Jeżeli akcje spółki zostały objęte przez osobę, która działała we własnym imieniu,

lecz na rachunek spółki albo spółki lub spółdzielni od niej zależnej, obejmującego uważa

się za osobę działającą na własny rachunek.

§5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do objęcia akcji własnych w przypadku

zawiązywania spółki.



Art. 367. Przepisy art. 363 § 4 zdanie pierwsze, § 5 i 6 oraz art. 364 § 2 stosuje się do

akcji własnych objętych przez spółkę z naruszeniem przepisu art. 366 § 1.

Akcje nabyte z naruszeniem zakazu powinny być zbyte w terminie roku od dnia ich

nabycia przez spółkę.

Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminie, zarząd dokona ich niezwłocznego

umorzenia bez zwoływania walnego zgromadzenia. – umorzenie ustawowe

§6. Akcje własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji aktywów. Równocześnie

należy zmniejszyć kapitał rezerwowy na akcje własne utworzony zgodnie z art. 362 § 2

pkt 3 i odpowiednio zwiększyć kapitał bądź kapitały, z których został on utworzony.

§2.

Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich

zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.



ORGANY



ZARZĄD



Różnice mięzy zarządem SA a sp. z oo

- obligatoryjna kadencyjność, nie jet możliwe powołanie na czas

nieoznaczony, jak w spółce z o.o.

- powoływanie przez radę nadzorczą



Art. 368. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.

§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich

grona.

§ 4. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki

stanowi inaczej.

Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez

walne zgromadzenie.

• jest to uprawnienie walnego zgromadzenia, którego nie można wyłączyć

• powołanie może nastąpić przez wybór, wskazanie, powołanie

• czym innym jest prawo wskazania kandydata na członka zarządu

§ 5. Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać wymagania,

jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 października 2013 r., I ACa 639/13 

Stosunek organizacyjny stanowi wystarczającą podstawę do pełnienia funkcji

członka zarządu, nie jest zatem konieczne nawiązywanie pomiędzy spółką a

członkiem zarządu innego stosunku prawnego.

Nie można jednak wykluczyć, że powołanie do zarządu spółki wiązać się będzie z

nawiązaniem odrębnego od stosunku organizacyjnego stosunku prawnego o

charakterze obligacyjnym.

Stosunek ten ma charakter wtórny wobec stosunku organizacyjnego i jego

podstawowym celem jest ustalenie wynagrodzenia oraz doprecyzowanie praw i

obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka zarządu.

Źródło stosunku obligacyjnego stanowi najczęściej umowa o pracę, umowa zlecenia

lub kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie).



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2013 r., I PK 120/13

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej (por. art. 201 § 4 i art. 368 § 4 k.s.h.)

jest tylko aktem inwestytury na określoną funkcję, na mocy tego powołania nie

powstaje stosunek pracy. Aby między spółką a członkiem jej zarządu powstał

stosunek pracy niezbędne jest zawarcie umowy o pracę.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2004 r., I PK 51/04 

Powołanie na stanowisko prezesa lub członka zarządu spółki handlowej nie

oznacza, iż jego stosunek pracy ma status powołania.



Art. 3681. § 1. Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać,

że członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu

postępowania kwalifikacyjnego.

• jest to przepis dyspozytywny

• można ustalić postępowania kwalifikacyjnego także w przypadku powołania

przez inny organ

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uchwała walnego zgromadzenia lub statut

spółki może także określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.



Art. 369. § 1. Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być

dłuższy niż pięć lat (kadencja).

Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne na

kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.

Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej

kadencji członka zarządu.

• w spółce akcyjnej obowiązuje kadencyjność zarządu

• nie jest możliwe powoływanie członków zarządu na zas nieoznaczony, jak w

spółce z o.o.

§ 2. Statut może w granicach czasu, określonych w § 1, ustanowić częściowe

odnawianie zarządu w ten sposób, że pewna liczba członków zarządu kolejno

ustępuje albo w drodze losowania, albo według starszeństwa wyboru, albo w inny

sposób.



§ 3. Jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej

kadencji, mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji

zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków

zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

• zasadą jest odrębność kadencji poszczególnych członków zarządu

• wspólna kadencja oznacza, że osoba powołana w trakcie trwania kadencji w

miejsce dotychczasowego członka zarządu wyłącznie dokańcza rozpoczętą już

wspólną kadencję wszystkich członków zarządu

• jeżeli jednak przed upływem wspólnej kadencji wszyscy członkowie zarządu

zostaną odwołani, kadencja nowo powołanego zarządu biegnie od nowa

• przepis ten ma charakter dyspozytywny



§ 4. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego

zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok

obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

• przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący

• teoria prolongacyjna

• teoria redukcyjna

• teoria zrównania mandatu z kadencją

• istotne jest odbycie walnego zgromadzenia mającego na celu podjęcie uchwały o

zatwierdzeniu sprawozdania a nie jej podjęcie

§ 5. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo

odwołania go ze składu zarządu.

§ 6. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy

o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.



§ 51. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie

byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej.

• nie ma znaczenia czy spółka może być reprezentowana przez prokurenta

• rezygnację składa się któremukolwiek z członków rady nadzorczej

§ 52. Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu

składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o

którym mowa w art. 3971, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

• ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji

członka zarządu.

• rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano

walne zgromadzenie.

• bezwzględnie obowiązujący jest wymóg zwołania walnego zgromadzenia

Wyrok z Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3 marca 2017 r., I ACa 806/16

Podkreślić także trzeba, że rezygnacja z mandatu członka zarządu spółki w każdym

czasie stanowi uprawnienie tego członka i nie powinno być ono ograniczane w

wyniku ukształtowania się określonej sytuacji faktycznej w spółce.



Art. 370. § 1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie

pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego

dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 2. Statut spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać

prawo odwołania do ważnych powodów.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2004 r., I PK 213/03 

Gdy rada nadzorcza spółki akcyjnej odwoła z funkcji prezesa (członka zarządu), to

organem właściwym do późniejszego wypowiedzenia mu umowy o pracę jest

zarząd spółki. Jeżeli rada nadzorcza chce rozwiązać umowę o pracę z prezesem

(członkiem zarządu) musi to uczynić jednocześnie z odwołaniem go z funkcji

prezesa (członka zarządu), ponieważ po odwołaniu staje się on zwykłym

pracownikiem, wobec którego kompetencje pracownicze wykonuje zarząd a nie

rada nadzorcza.



Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2011 r., II PK 201/10 

Odwołanie ze stanowiska członka zarządu spółki, które nie zostało skutecznie

podważone w trybie przepisów prawa handlowego, z reguły stanowi przyczynę

uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę (art. 45 § 1 k.p.) pracownikowi

zatrudnionemu w charakterze członka tego zarządu. Jeśli więc odwołanej ze

stanowiska członka zarządu osobie nie wypowiedziano umowy o pracę (zlecenia),

pozostaje ona w dalszym ciągu ze spółką w stosunku pracy (zlecenia).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2010 r., II PK 131/10

Swoboda odwołania członka zarządu nie narusza, a więc nie modyfikuje roszczeń,

które przysługują odwołanemu członkowi zarządu ze stosunku pracy lub innego

stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Jeżeli bowiem

spółka i członek zarządu wybierają umowę o pracę jako podstawę zatrudnienia, to

czynią to ze wszystkimi wiążącymi się z tym konsekwencjami, także konsekwencją

w postaci ograniczenia możliwości swobodnego rozwiązania umowy o pracę przez

pracodawcę.



Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2009 r., II PZP 8/09 

Z przysługującej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością swobody odwołania

członka zarządu w każdym czasie (art. 203 § 1 zdanie pierwsze k.s.h.) nie wynika

wyłączenie ochrony członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę

przed wypowiedzeniem na podstawie przepisów prawa pracy, w tym na podstawie

art. 39 k.p.

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 16 maja 2012 r., III PZP 3/12 

W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z członkiem

zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 1 lub art. 370 § 1

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

1037 ze zm.) nie jest wyłączone roszczenie o przywrócenie do pracy.



§ 3. Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany:

• złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i

sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji

członka zarządu

• do udziału w walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania, o których

mowa w art. 395 § 2 pkt 1,

chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

• dotyczy to tylko tych, członków zarządu, którzy zostali odwołani

Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem walnego

zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać dokumenty, o

których mowa w § 4, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące

skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej

na tydzień przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 3)



Art. 371. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są

obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut

stanowi inaczej.

• w przeciwieństwie do spółki z o.o. obowiązuje zasada wspólnego prowadzenia

spraw spółki niezależnie od ich kategorii

§ 2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut

stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów

decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia

w zakresie kierowania pracami zarządu.

§ 3. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

• ważne jest prawidłowe zawiadomienie, przepisy nie przewidują kworum

§ 4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.

§ 5. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

§ 6. Jeżeli statut nie przyznaje radzie nadzorczej lub walnemu zgromadzeniu prawa

do uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu zarządu, zarząd może uchwalić swój

regulamin.



Art. 372. § 1. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich

czynności sądowych i pozasądowych spółki.

§ 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze

skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Art. 373. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki

określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie,

do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch

członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być

dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw

prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.



Art. 374. § 1. Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie

papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki

powinny zawierać:

firmę spółki, jej siedzibę i adres;

oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki

oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

numer identyfikacji podatkowej (NIP);

wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki akcyjnej mającej

siedzibę za granicą.



Art. 375. Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym

w niniejszym dziale, w statucie, regulaminie zarządu oraz w uchwałach rady

nadzorczej i walnego zgromadzenia.

• uprawnienia zarządu w sferze zewnętrznej nie podlegają ograniczeniom z

wyjątkiem przewidzianych w ustawie (np. art. 379 k.s.h.)

• nie dotyczy to sfery wewnętrznej



Art. 3751. Walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi

wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

• brak odpowiednika tego przepisu w spółce z o.o.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2009 r., II CSK 181/09

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej narzucając zarządowi obowiązek zawarcia

umowy o świadczenie usług nadzoru z przewodniczącym rady nadzorczej,

zobowiązując zarząd do określenia w umowie i wypłacania wynagrodzenia w

wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie, narusza określony w art. 3751

k.s.h. zakaz wydawania wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

• jeżeli jednak pozostałe organy podejmują uchwały w granicach swoich

kompetencji, np., uchwała o podzielę zysku i wypłacie dywidendy, zarząd ma

obowiązek je realizować



Art. 376. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek

obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na

poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie

zarządu.

• zwykła forma pisemna

• protokół podpisują wszyscy członkowie zarządu biorący udział przy

podejmowaniu uchwały

Art. 377. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu,

jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z

którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność

interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać

zaznaczenia tego w protokole.



Art. 378. § 1. Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut

stanowi inaczej.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2005 r., I PK 249/04

Kompetencje organów spółki do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu w

umowach o pracę lub w innych umowach należy odróżnić od reprezentacji spółki

przy zawieraniu takich umów. Zasadę reprezentacji spółki akcyjnej w umowach z

członkami zarządu wyraża art. 379 k.s.h. stanowiący, że w umowie między spółką a

członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany

uchwałą walnego zgromadzenia.



§ 2. Walne zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu,

w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom

zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich

świadczeń, a także może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że

wynagrodzenie członków zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału

w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy

zgodnie z art. 347 § 1.

• WZ decyduje o szczegółowości ingerencji w zasady wynagradzania członków

zarządu

• brak upoważnienia przez WZ do przyznania udziału w zysku rocznym spółki

uniemożliwia radzie nadzorczej przyznanie takiego prawa



Art. 379. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze

z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą

walnego zgromadzenia.

§ 11. Uchwała o powołaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 1, powołanego w

celu zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy

wykorzystaniu wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca

udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

§ 2. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w art. 303 § 2, jest zarazem

jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między

tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu

notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz

zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

§ 3. Wymogu zachowania formy aktu notarialnego, o którym mowa w § 2, nie

stosuje się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca

udostępnionego w systemie teleinformatycznym.



Art. 380. § 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź

uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten

obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania

w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do

powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do

powoływania zarządu.



RADA NADZORCZA



WALNE ZGROMADZENIE



Art. 393. [Konieczność podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie]
Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w
niniejszym dziale lub w statucie, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej;
5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2;
6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz
upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8;
7) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7.



Art. 394. [Umowy o nabycie mienia]
§ 1. Umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą
jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub
akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub
akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania
spółki, wymagają uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością dwóch
trzecich głosów.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do nabycia mienia od spółki dominującej
albo spółki lub spółdzielni zależnej.
§ 3. Walnemu zgromadzeniu należy przedłożyć sprawozdanie zarządu
spełniające warunki określone w art. 311. Sprawozdanie powinno być poddane
badaniu i ogłoszone przed walnym zgromadzeniem w sposób określony w art.
312 § 7. Przepisy art. 3121 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się do nabycia mienia na podstawie przepisów o
zamówieniach publicznych, postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i
egzekucyjnym oraz do nabycia papierów wartościowych i towarów na rynku
regulowanym.



Zwyczajne i nadzwyczajne

§ 4. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego
rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście
dni przed walnym zgromadzeniem.

Art. 399. [Zwołanie walnego zgromadzenia]
§ 2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd
nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz
nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
§ 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub
co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne
zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.



Zwyczajne i nadzwyczajne

Art. 400. [Żądanie zwołania zgromadzenia przez akcjonariuszy]
§ 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną
dwudziestą kapitału zakładowego.



Art. 401. [Sądowe upoważnienie do zwołania zgromadzenia]
§ 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym
terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia
jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
w postaci elektronicznej.
§ 2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni
przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w
porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej
termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
zwołania walnego zgromadzenia.
§ 3. Jeżeli walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3, przepisów
§ 1 i 2 nie stosuje się.
§ 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego
zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał



Art. 402. [Tryb zwołania zgromadzenia]
§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być
dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
§ 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego
zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej
zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak
również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym
zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu
jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień
statutu.
§ 3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne
zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem
walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie
może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził
na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być
wysłane.



Art. 406. [Niektórzy uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu]
§ 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi
akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
§ 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej
na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę
lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu
walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji
i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego
zgromadzenia.



Art. 4065. [Udział w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej]
§ 1. Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia,
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia;
3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
walnego zgromadzenia.
§ 2. W przypadku, gdy statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział akcjonariuszy w
walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które
są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa
komunikacji elektronicznej.
§ 3. Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie narusza
obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.



Art. 4066. [Prawo uczestnictwa członków zarządu i rady nadzorczej]
Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu.

Art. 407. [Lista uprawnionych]
§ 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji
oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu
przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba
fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać
odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
§ 11. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista
powinna być wysłana.
§ 2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
§ 3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi,
okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.



Art. 408. [Ważność zgromadzenia]
§ 1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne
zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
§ 2. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością
dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.



Art. 409. [Otwarcie zgromadzenia]
§ 1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne
zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a
następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne
zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
§ 2. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego
zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w
porządku obrad.

komisja skrutacyjna
komisja wyborcza
komisja wnioskowa
komisja mandatowa
przewodniczący
sekretarz
zastępcy sekretarza
protokolant



Art. 410. [Lista obecności]
§ 1. Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z
wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im
głosów, podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia, powinna być
sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas
obrad tego zgromadzenia.
§ 2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej
z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.



Art. 421. [Protokół ze zgromadzenia]
§ 1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole
sporządzonym przez notariusza.
§ 2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i
jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy
każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział
tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów
"za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu
dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz
listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania walnego
zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
§ 3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z
pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi
protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać
wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
§ 4. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka
publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie
wskazanym przepisem § 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia
upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.



Art. 411. [Prawo głosu]
§ 1. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.
§ 2. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut
stanowi inaczej.
§ 3. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej
jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Do liczby głosów jakimi dysponuje
akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub
użytkownikowi lub na podstawie innego tytułu prawnego. Ograniczenie może
również dotyczyć innych osób, dysponujących prawem głosu jako zastawnik,
użytkownik lub na podstawie innych tytułów prawnych. Ograniczenie to może
dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu z akcji przekraczających limit
głosów określony w statucie.
§ 4. Statut może przewidywać także kumulację głosów należących do
akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w
rozumieniu niniejszej lub odrębnej ustawy, a także określać zasady redukcji
głosów. W takim przypadku do głosów z akcji spółki dominującej dolicza się głosy
z akcji spółki lub spółdzielni zależnej.

Art. 4113. [Głosowanie akcjonariusza posiadającego więcej niż jedną akcję]
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.



Art. 411. [Prawo głosu]
§ 1. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.
§ 2. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut
stanowi inaczej.
§ 3. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej
jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Do liczby głosów jakimi dysponuje
akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub
użytkownikowi lub na podstawie innego tytułu prawnego. Ograniczenie może
również dotyczyć innych osób, dysponujących prawem głosu jako zastawnik,
użytkownik lub na podstawie innych tytułów prawnych. Ograniczenie to może
dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu z akcji przekraczających limit
głosów określony w statucie.
§ 4. Statut może przewidywać także kumulację głosów należących do
akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w
rozumieniu niniejszej lub odrębnej ustawy, a także określać zasady redukcji
głosów. W takim przypadku do głosów z akcji spółki dominującej dolicza się głosy
z akcji spółki lub spółdzielni zależnej.

Art. 4113. [Głosowanie akcjonariusza posiadającego więcej niż jedną akcję]
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.



Art. 416. [Istotna zmiana przedmiotu działalności, wykup akcji]
§ 1. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki
wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, każda akcja ma jeden głos bez
przywilejów lub ograniczeń.
§ 3. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania
oraz ogłoszona.
§ 4. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy
nie zgadzają się na zmianę. Akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu,
którzy głosowali przeciw uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia walnego
zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia
uchwały, złożyć w spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia
spółki; w przeciwnym przypadku akcjonariusze ci będą uważani za zgadzających
się na zmianę.



Art. 417. [Cena wykupu]
§ 1. Wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym,
według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały
albo też, gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej
przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie. Jeżeli akcjonariusze nie
wybiorą biegłego na tym samym walnym zgromadzeniu, zarząd zwróci się w
terminie tygodnia od dnia walnego zgromadzenia do sądu rejestrowego o
wyznaczenie biegłego celem wyceny akcji będących przedmiotem wykupu.
Przepisy art. 312 § 5, 6 i § 8 stosuje się odpowiednio. Wykupu akcji dokonuje się
za pośrednictwem zarządu.
§ 2. Osoby, które zamierzają wykupić akcje, powinny wpłacić należność równą
cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu) na rachunek bankowy spółki
w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez zarząd. Cena
wykupu może zostać ogłoszona również na walnym zgromadzeniu.
§ 3. Zarząd powinien dokonać wykupu akcji na rachunek akcjonariuszy
pozostających w spółce w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia akcji, o
którym mowa w art. 416 § 4, jednakże nie wcześniej niż po wpłaceniu ceny
wykupu.
§ 4. Statut może przewidywać zmianę przedmiotu działalności spółki bez
wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w
obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.



Art. 418. [Przymusowy wykup akcji – „wyciśnięcie ze spółki”]
§ 1. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji
akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego
(akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy,
posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy
posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości
95% głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze warunki powzięcia
uchwały. Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Uchwała, o której mowa w § 1, powinna określać akcje podlegające
wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również
określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Akcjonariusze, którzy mają
nabyć akcje i głosowali za uchwałą, odpowiadają solidarnie wobec spółki za
spłacenie całej sumy wykupu.
§ 2a. Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu
wykupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w
spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli
akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w terminie, zarząd unieważnia ją w
trybie art. 358, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym
numerem emisyjnym.
§ 2b. Skuteczność uchwały o przymusowym wykupie akcji zależy od wykupienia
akcji przedstawionych do wykupu przez akcjonariuszy mniejszościowych, których
akcje nie zostały objęte uchwałą, o której mowa w § 1. Akcjonariusze ci, obecni



t. 4181. [Przymusowe odkupienie akcji]
§ 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez
nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95%
kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału
zakładowego (akcjonariusze większościowi). Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.
§ 2. Żądanie, o którym mowa w § 1, należy zgłosić do zarządu najpóźniej na
miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze
mniejszościowi, którzy nie zgłosili żądania odkupu ich akcji i chcą być objęci
uchwałą o przymusowym odkupie, powinni najpóźniej w terminie tygodnia od
dnia ogłoszenia porządku obrad walnego zgromadzenia zgłosić do zarządu
żądanie odkupu ich akcji.
§ 3. Uchwała, o której mowa w § 1, powinna określać akcje podlegające
przymusowemu odkupowi oraz akcjonariuszy, którzy są zobowiązani odkupić
akcje, jak również określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Jeżeli
uchwała nie określi innego sposobu podziału akcji przypadających każdemu z
nabywców akcjonariusze większościowi są obowiązani nabyć akcje
proporcjonalnie do posiadanych akcji.
§ 4. Jeżeli uchwała, o której mowa w § 1, nie zostanie podjęta na walnym
zgromadzeniu, spółka jest obowiązana do nabycia akcji akcjonariuszy



Art. 419. [Głosowanie w grupach akcji]
§ 1. Jeżeli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie
statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć
prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze
oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie
akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest
wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu.
§ 2. Przepisy § 1 stosuje się również do emisji nowych akcji uprzywilejowanych,
które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym
akcjom uprzywilejowanym, albo przyznają inne uprawnienia, mogące naruszyć
prawa dotychczasowych akcjonariuszy uprzywilejowanych. Nie dotyczy to
przypadku, gdy statut przewiduje emisję nowych akcji uprzywilejowanych.
§ 3. Zniesienie przywileju akcji niemej powoduje uzyskanie przez akcjonariusza
prawa głosu z takiej akcji.
§ 4. Statut może przewidywać, że zniesienie lub ograniczenie przywilejów
związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych
przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za
odszkodowaniem.



Art. 428. [Udzielenie informacji akcjonariuszowi]
§ 1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
§ 2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę
spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa.
§ 3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej,
cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
§ 4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są
dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie
pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 1, zarząd może udzielić informacji na
piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.
Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch
tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
§ 6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem
wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić
akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z przepisu § 2.



ZMIANA STATUTU



Art. 430. § 1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do

rejestru.

uchwała wymaga kwalifikowanej większości ¾ głosów (art. 415 § 1)

jeżeli zmian polega na zwiększającą świadczenia akcjonariuszy lub

uszczuplająca prawa przyznane osobiście wymaga zgody wszystkich

akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 § 2)

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2016 r., V CSK 63/16

Zgodnie z art. 430 § 1 k.s.h. każda zmiana statutu dla swojej skuteczności

„wymaga” nie tylko uchwały walnego zgromadzenia, ale i wpisu do rejestru

sądowego. Skuteczność dokonania zmiany w statucie zależy zatem od wpisania jej

do rejestru sądowego. Wpis ten ma charakter konstytutywny.

§ 2. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany

statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały

przez walne zgromadzenie, z uwzględnieniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5.

dotyczy to szczególnej zmiany jaka jest podwyższenie i obniżenie kapitału



§ 3. Równocześnie z wpisem o zmianie statutu należy wpisać do rejestru zmiany

danych wymienionych w art. 318 i art. 319.

dane zgłoszeniowe

§ 4. Do zarejestrowania zmian statutu stosuje się odpowiednio przepisy art. 327.

przepis ten dotyczy usuwania braków dostrzeżonych po wpisie

§ 5. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego

tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze

redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.



PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

• zwykłe

• ze środków spółki

• w oparciu o kapitał docelowy

• warunkowe



Art. 431. § 1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i

następuje:

• w drodze emisji nowych akcji

• podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2007 r., II CSK 529/06 

Zgodnie z art. 431 § 1 k.s.h., podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w

drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji

dotychczasowych. Użyty w tym przepisie spójnik "lub" nie oznacza alternatywy

rozłącznej. Możliwe jest zastosowanie obu wskazanych sposobów podwyższenia

kapitału zakładowego równolegle, nawet w drodze uchwały podjętej na tym samym

walnym zgromadzeniu.



• w spółce z o.o. uchwała określa wspólników, którzy obejmą udziały natomiast w

spółce akcyjnej objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym następuje w

trybie ofertowym

wyróżnia się trzy rodzaje subskrypcji

§ 2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:

1) złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata;

przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja

prywatna);

2) zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru

(subskrypcja zamknięta);

3) zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1, skierowanego

do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).

• subskrypcja prywatna i otwarta są możliwe tylko po wyłączeniu lub ograniczeniu

prawa poboru

Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 października 2009 r., V ACa 358/09 

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do

adresata któremu nie służy prawo poboru musi być połączone z wyłączeniem prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy a uchwała w tym przedmiocie powinna być



§ 3. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po

całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego

kapitału zakładowego.

Przepisu nie stosuje się w przypadku

• łączenia się spółek (art. 431 § 3 zd. 2 k.s.h.)

• podwyższenia warunkowego w celu oferowania akcji obligatariuszom obligacji

zamiennych (art. 449 § 4 k.s.h.)

Postanowienie SO w Łodzi z dnia 24 lutego 2016 r., XIII Ga 872/15 

Zakaz dokonania podwyższenia kapitału przed wpłaceniem co najmniej 9/10

dotychczasowego kapitału należy rozumieć w ten sposób, że dopóki przesłanka ta

nie jest spełniona, nie jest dopuszczalny wpis podwyższenia kapitału. Nic zatem nie

stoi na przeszkodzie by uchwała w sprawie podwyższenia została podjęta

wcześniej.



§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do

sądu rejestrowego po upływie:

• sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia

• dwunastu miesięcy w przypadku emisji w trybie oferty publicznej

§ 5. Zarząd dokona zwrotu wkładów pieniężnych lub niepieniężnych osobom,

które objęły akcje, najpóźniej z upływem miesiąca od bezskutecznego upływu

sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w § 4, a w przypadku zgłoszenia

podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, przed upływem

miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie

rejestracji.

• przepis nie narusza przepisów o subskrypcji otwartej (art. 438 §3 i §4 i art.

439§3)

§ 6. Objęcie akcji zgodnie z § 2 pkt 1 nie może być uzależnione od warunku lub

terminu.

• można jednak uzależnić samą ofertę od warunku lub terminu



Elementy uchwały o podwyższeniu

Art. 432. § 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać:

1) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;

• należy zmienić także statut co do wysokości kapitału (art. 304 § 1 pkt 4) i

liczby i wartości nominalnej akcji (art. 304 § 1 pkt 5)

• istnieje możliwość podwyższenia widełkowego

• przy subskrypcji zamkniętej nie wystarczy jednak podanie wyłącznie

wysokości minimalnej

2) oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne;

3) szczególne uprawnienia, jeżeli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień

akcjom nowej emisji;

• należy zmienić także statut (art. 304 § 1 pkt 6 i art. 351 k.s.h.)

4) cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej

do oznaczenia ceny emisyjnej;

• nie może być niższa niż wartość nominalna akcji

• można różnicować cenę emisyjną akcji



5) datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie;

6) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo upoważnienie udzielone

zarządowi lub radzie nadzorczej do określenia tych terminów albo termin

zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1;

• upoważnienie dotyczy wyłącznie subskrypcji zamkniętej i otwartej

• jeżeli następuje subskrypcja prywatna wówczas wskazuje się termin

zawarcia umowy objęcia akcji, czyli maksymalny termin związania spółki

ofertą

7) przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz osoby, które mają objąć

akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść

każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne.

• konieczne jest również sporządzenie sprawozdania i poddanie go badaniu

biegłego

• niezbędne jest wskazanie terminu w którym mają być wnoszone wkłady

niepieniężne (art. 441 § 2 pkt 5)



Art. 432. § 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać

także dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo

poboru nowych akcji (dzień prawa poboru)

• dzień poboru oznacza dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym

przysługuje prawo poboru nowych akcji

• dotyczy to tylko sytuacji, w której akcjonariuszy nie pozbawiono prawa poboru w

całości.

• przepis przeiwduje jedynie termin maksymalny to okres między dniem podjęcia

uchwały a upływem 3 miesięcy od tego zdarzenia

Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem trzech miesięcy,

licząc od dnia powzięcia uchwały, a w przypadku spółki publicznej - sześciu

miesięcy od dnia powzięcia uchwały.



Art. 432. § 3. Ogłoszony porządek obrad walnego zgromadzenia powinien

wskazywać proponowany dzień prawa poboru.

• jest to jedynie propozycja, nie wiąże zgromadzenia

§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji nowej emisji

będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem albo zatwierdzanym

memorandum informacyjnym może zawierać upoważnienie zarządu albo rady

nadzorczej do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być

podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona

przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne

zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.



PRAWO POBORU

Art. 433. § 1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w

stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

ma na celu ochronę dotychczasowych akcjonariuszy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2015 r., IV CSK 738/14

Prawo poboru jest ustawowym prawem podmiotowym warunkowym, tj. przysługuje

ono akcjonariuszom ipso iure, chyba że zostaną go pozbawieni w trybie

szczegółowo określonym w art. 433 § 2 k.s.h.

w przeciwieństwie do prawa pierwszeństwa w spółce z o.o. nie jest możliwe

wyłączenie ani ograniczenie prawa poboru w statucie

Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 października 2009 r., V ACa 358/09 

Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do

adresata któremu nie służy prawo poboru musi być połączone z wyłączeniem prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy a uchwała w tym przedmiocie powinna być

powzięta najpóźniej razem z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego.



WARUNKI MERYTORYCZNE

§ 2. W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa

poboru akcji w całości lub w części.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 maja 2014 r., I ACa 3/14

W świetle art. 433 § 1 k.s.h. prawo poboru należy do przywilejów ustawowo

gwarantowanych; w konsekwencji pozbawienie lub ograniczenie tego prawa, jako

czynność wyjątkowa, może nastąpić jedynie z zachowaniem przepisów ustawy, zaś

jej prawną skuteczność winna udowodnić strona, która powołuje się na pozbawienie

akcjonariusza ustawowego przywileju (art. 6 k.c.).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2004 r., V CK 452/03

Możliwość wyłączenia prawa poboru niektórych tylko akcjonariuszy nie można

jednak wykluczyć. Artykuł 433 § 2 k.s.h. ogranicza bowiem zasadę wyrażoną w § 1

tego przepisu, a wymóg równoprawnego traktowania akcjonariuszy, przewidziany w

art. 20 k.s.h., nie ma charakteru absolutnego (...). W interesie spółki walne

zgromadzenie może więc - na mocy art. 433 § 2 k.s.h. - wyłączyć lub ograniczyć

prawo poboru akcji, także w odniesieniu do niektórych akcjonariuszy.

• bardziej celowe zdaje się wyłączenia prawa poboru i zaoferowanie akcji

niektórym akcjonariuszom trybie subskrypcji prywatnej



WARUNKI FORMALNE

• Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 głosów.

• Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy

zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.

• Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą

powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź

sposób jej ustalenia.

Art. 433. § 6. Przepisy § 1-5 stosuje się do emisji papierów wartościowych

zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.



GWARANCJA EMISJI

Przepisów o pozbawieniu prawa poboru nie stosuje się, gdy:

1) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w

całości przez instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania

ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru

na warunkach określonych w uchwale;

• tzw. subemisja dystrybucyjna

• akcje nowej emisji obejmuje w całości gwarant emisji, który ma następnie zaoferować

je akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru

• prawo poboru realizowane jest przez pośrednika

• całość akcji obejmuje gwarant, który oferuje je następnie akcjonariuszom

2) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w

przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części

lub wszystkich oferowanych im akcji.

• tzw. subemisja gwarancyjna

• gwarant obejmuje tylko te akcje, których nie objęli akcjonariusze

• wyłącza przepisy o prawie poboru oraz o subskrypcji zamkniętej



WARUNKI FORMALNE

§ 4. Objęcie akcji przez gwaranta emisji może nastąpić tylko za wkłady pieniężne.

§ 5. Zawarcie z gwarantem emisji umowy, o której mowa w § 3, wymaga zgody

walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek

zarządu zaopiniowany przez radę nadzorczą. Statut lub uchwała walnego

zgromadzenia może przewidywać przekazanie tej kompetencji radzie nadzorczej.



SUBSKRYPCJA AKCJI



SUBSKRYPCJA PRYWATNA

Oferta do inwestora



SUBSKRYPCJA ZAMKNIĘTA

PIERWSZE OGŁOSZENIE

Art. 434. § 1. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd

powinien zaoferować w drodze ogłoszenia.

• ogłoszenie stanowi ofertę objęcia akcji

• adresatami ogłoszenia są osoby, którym przysługuje prawo poboru akcji

• ogłoszenie publikowane jest w MSiG i na stronach internetowych spółki, chyba

że wszystkie dotychczasowe akcje są imienne

LIST POLECONY

§ 3. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd

może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy

akcjonariusze powinni być poinformowani o treści ogłoszenia listami poleconymi.

Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia

wysłania listu poleconego do akcjonariusza.



§ 2. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego;

2) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;

3) liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru;

• jeżeli określenie jest widełkowe ilość akcji dotyczy to maksymalnej ilości

4) cenę emisyjną akcji;

5) zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom;

• dotyczy to pierwszego terminu subskrypcji (art. 434 k.s.h.)

6) miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania 

prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat;

• zastosowanie ma przy tym art. 309 k.s.h. dotyczący wpłąt na akcje przed 

wpisem do rejestru



7) termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem

związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do

zarejestrowania;

8) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin

ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia;

9) termin ogłoszenia przydziału akcji.



DRUGIE OGŁOSZENIE (SUBSKRYPCJA UZUPEŁNIAJĄCA)

Art. 435. § 1. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie

wykonali prawa poboru akcji, zarząd ogłasza drugi, co najmniej dwutygodniowy

termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy.

• krąg osób uprawnionych określa się przy obu ogłoszeniach według dnia prawa

poboru

• drugie ogłoszenie ma ten sam zakres informacji przy czym odnosi się do liczby

akcji oferowanych w ramach subskrypcji uzupełniającej

§ 3. Walne zgromadzenie może uchwalić inne zasady przydziału akcji w drugim

terminie.



§ 2. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad:

1) jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu

subskrybentowi należy przyznać taki procent nieobjętych dotychczas akcji,

jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym

pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że

ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się

za nieobjęte;

2) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt 1 nie może być

wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie;

3) pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt 1 i 2, zarząd przydziela według swego

uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

• zarząd może przydzielić akcje osobom trzecim, zastosować subskrypcję otwartą

lub prywatną, musi to wynikać jednak z uchwały o podwyższeniu

• przyznanie akcji przez zarząd nie może być niższe niż cena emisyjna bowiem

mogłoby dojść do ustania wysokiej ceny celem uniemożliwienia wykonania prawa

poboru



ZAPIS NA AKCJE

zapis na akcje to odpowiedź akcjonariusza na ogłoszenie o subskrypcji

Art. 437. § 1. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu

przygotowanym przez spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego

subskrybenta;

jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki – znaczenie

dowodowe

zapis subskrypcji powinien być złożony spółce albo osobie przez nią

upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie, liście poleconym

• przepis dotyczący zapisu na akcje ma znaczenie także w przypadku oferty

publicznej



Art. 437. § 2. Zapisy powinny zawierać:

1) oznaczenie liczby i rodzajów subskrybowanych akcji;

2) wysokość wpłaty dokonanej na akcje;

3) zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest

akcjonariuszem spółki;

4) podpisy subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu upoważnionego do

przyjmowania zapisów i wpłat na akcje;

5) adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje.

§ 3. Przyjęcie zapisu może być poświadczone pieczęcią lub mechanicznie

odtwarzanym podpisem.

§ 4. Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest

nieważny.

§ 5. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich

danych, o których mowa w § 2. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w

formularzu nie wywołują skutków prawnych.



Art. 438. § 1. Termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.

przed upływem tego terminu muszą się zakończyć oba terminu subskrypcji

• należy jednak przestrzegać terminów zastrzeżonych dla akcjonariuszy w innych

przepisach tj.:
✓ termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może

być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia (art. 434 § 2 pkt 8)

✓ Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania

listu poleconego do akcjonariusza (art. 434 § 3)

✓ Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji,

zarząd ogłasza drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez

wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy (art. 435 § 1)

✓ wskazany w prospekcie lub memorandum informacyjnym termin, do którego akcjonariusze

mogą wykonywać prawo poboru akcji, nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia

udostępnienia (art. 436 § 1)

✓ termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje; termin ten nie może być

krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia (art. 440 § 1 pkt 5)



§ 2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 1, całość lub co najmniej minimalna

liczba oferowanych akcji nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona,

podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku.

§ 3. W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji zarząd

powinien ogłosić o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku w

pismach, w których były opublikowane ogłoszenia o subskrypcji, i równocześnie

wezwać subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot.

§ 4. Termin odbioru wpłaconych kwot nie może być dłuższy niż dwa tygodnie od

dnia ogłoszenia wezwania lub otrzymania listu poleconego przez akcjonariusza.



ZAMKNIĘCIE SUBSKRYPCJI

Art. 439. § 1. Jeżeli co najmniej minimalna liczba akcji przeznaczonych do objęcia

została subskrybowana i należycie opłacona, zarząd powinien dokonać, w terminie

dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji, przydziału akcji

subskrybentom zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji.

• przydział akcji następuje na podstawie uchwały zarządu

§ 2. Wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu

z nich akcji należy wyłożyć najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i

pozostawić do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy

były przyjmowane.

§ 3. Osoby, którym akcji nie przydzielono, należy wezwać do odbioru wpłaconych

kwot najpóźniej z upływem dwóch tygodni od dnia zakończenia przydziału akcji. Do

terminu odbioru tych kwot stosuje się odpowiednio przepis art. 438 § 4.



SUBSKRYPCJA OTWARTA

Art. 440. § 1. Jeżeli objęcie akcji nowej emisji ma nastąpić w trybie subskrypcji

otwartej, ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje powinno zawierać

dane określone w art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9, a także:

1) numer i datę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut;

2) firmę i adres spółki;

3) firmę (nazwę) i adres gwaranta emisji oraz oferowaną mu cenę objęcia akcji,

jeżeli spółka zawarła umowę z gwarantem emisji;

4) firmę (nazwę) i adres podmiotu, przyjmującego zapisy i wpłaty na akcje, jeżeli

spółka udzieliła takiego upoważnienia;

5) termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje; termin ten

nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.



§ 2. Do subskrypcji otwartej stosuje się ponadto przepisy art. 437-439.

§ 3. Przepisów § 1 oraz art. 434 nie stosuje się do subskrypcji akcji w ramach oferty

publicznej objętej prospektem albo memorandum informacyjnym na podstawie

przepisów określonych w art. 431 § 4.

• przepisy nie określają zasad przydziału akcji w ramach subskrypcji otwartej

• brak jest też wymogu aby zasady przydziału akcji były określone w uchwale o

podwyższeniu

• zasady przydziału mogą być więc określone w uchwale o podwyższeniu kapitału

zakładowego

• jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału tego nie reguluje, zasady przydziału akcji

określa zarząd



ZGŁOSZENIE PODWYŻSZENIA DO SĄDU REJESTROWEGO

Art. 441. § 1. Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu

rejestrowego.

§ 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego bądź

uchwałę zarządu, o której mowa w art. 446 § 1;

2) ogłoszenie i wzór zapisu, jeżeli podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze

subskrypcji zamkniętej albo otwartej;

3) spis nabywców akcji z uwidocznieniem liczby akcji, przypadających na każdego

z nich, oraz wysokości uiszczonych wpłat;

4) dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej,

jeżeli do zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane;

5) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały

wniesione, a w przypadku gdy wniesienie wkładów niepieniężnych ma nastąpić

po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, że przejście tych wkładów na spółkę

jest zapewnione w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału

zakładowego;



6) jeżeli objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej - umowę objęcia akcji

albo, w przypadku subskrypcji akcji w ramach oferty publicznej objętej

prospektem albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów

określonych w art. 431 § 4 - formularz zapisu na akcje wypełniony przez

subskrybenta;

7) oświadczenie zarządu, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7,

jeśli zarząd złożył takie oświadczenie.

§ 3. W przypadku objęcia akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem albo

memorandum informacyjnym na podstawie przepisów określonych w art. 431 § 4

należy dołączyć ten dokument wraz z oświadczeniem zarządu, że dokument został

opublikowany zgodnie z tymi przepisami.

§ 4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru.

• wyjątkiem jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 452 § 1)



PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

ZE ŚRODKÓW SPÓŁKI

„PAPIEROWE”



• podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki stanowi operację

księgową, której wynikiem jest zmiana struktury pasywów – przekształcenie

kapitałów rezerwowych lub zapasowych na kapitał zakładowy

Art. 442. § 1. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy,

przeznaczając na to środki z:

a) kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten

cel, w tym także

b) kapitałów rezerwowych utworzonych w przypadku określonym w art. 457 § 2 (tj.

środki pochodzące z obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia akcji)

c) kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, które zgodnie ze statutem nie

mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy

d) z kapitału zapasowego.

Należy jednakże pozostawić taką część kapitałów, które mogą być przeznaczone do

podziału, jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym.

• podwyższenie kapitału nie może być finansowe bezpośrednio z zysku, konieczny

jest jego wcześniejszy podział

• jeżeli ze statutu wynika, że kapitał rezerwowy przeznaczony jest na wskazany

cel, nie ma możliwości użycia go do podwyższenia kapitału zakładowego

• można podwyższyć kapitał zakładowy z agio



Art. 442. § 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki

może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni

rok obrotowy wykazuje zysk i sprawozdanie z badania nie zawiera istotnych

zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki.

nie jest możliwe upoważnienie zarządu do podwyższenia

podwyższenie wiąże się ze zmianą statutu

Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co

najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej

uchwały, firma audytorska wybrana do badania sprawozdania finansowego spółki albo inna firma

audytorska wybrana przez radę nadzorczą bada nowy bilans i rachunek zysków i strat wraz z

informacją dodatkową, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu (niepełne

sprawozdanie, bez zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych)

AKCJE GRATISOWE

§ 3. Nowe akcje, które mają być przydzielone akcjonariuszom na mocy uchwały

walnego zgromadzenia, nie wymagają objęcia, z uwzględnieniem przepisów art.

443 § 2.



Art. 443. § 1. Akcje przydzielone w trybie art. 442 przysługują akcjonariuszom w

stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. Odmienne

postanowienia statutu lub uchwały są nieważne.

§ 2. Jeżeli akcjonariuszom miałyby przypaść części ułamkowe akcji, wówczas walne

zgromadzenie może powziąć uchwałę o:

1) emisji i przyznaniu akcjonariuszom akcji, które nie są pokryte w pełni ze środków

spółki, pod warunkiem uiszczenia przez nich dopłat do pełnej ceny emisyjnej

albo

2) wypłacie akcjonariuszom stosownych kwot, stanowiących różnicę między

ceną emisyjną a wartością nominalną przysługujących im, lecz nieobjętych,

części ułamkowych akcji.

„AKCJE DODATKOWE”,

§ 3. Jeżeli akcje, o których mowa w § 2 pkt 1, nie zostaną objęte w całości, zarząd

dokona stosownych wypłat na rzecz uprawnionych akcjonariuszy, zgodnie z § 2 pkt

2. Wypłaty nie mogą przewyższać jednej dziesiątej łącznej wartości nominalnej akcji

przydzielonych akcjonariuszom zgodnie z art. 442.



PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W OPARCIU O KAPITAŁ DOCELOWY 



• podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje zarząd a nie walne

• podwyższenie następuje w oparciu o wysokość kapitału określoną w statucie

• limit może być wykorzystany w kilku kolejnych podwyższeniach

• zarząd może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu

• nie może dotyczyć podwyższenia ze środków własnych spółki

• Art. 444 § 1. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez

dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w

granicach określonych w § 3 (kapitał docelowy) – ograniczenie do ¾ kapitału

zakładowego

• Art. 444 § 2. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata.

Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany statutu.



OGRANICZENIA

Art. 444. § 1. Statut może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do

podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszym

rozdziale.

§ 3. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych

kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi.

§ 4. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, chyba że

upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego przewiduje możliwość objęcia

akcji za wkłady niepieniężne.

§ 5. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału nie może obejmować

uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki.

§ 6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać

uprawnień, o których mowa w art. 354 (osobistych).



UCHWAŁA WPROWADZAJĄCA UPOWAŻNIENIE

Art. 445. § 1. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu

przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w

granicach kapitału docelowego wymaga większości trzech czwartych głosów.

Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej

połowę kapitału zakładowego

Uchwała powinna być umotywowana.

Powtórzenie walnego zgromadzenia w sytuacji braku kworum

§ 2. Jeżeli walne zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia uchwały w sprawie

kapitału docelowego, nie odbyło się z powodu braku kworum określonego w § 1,

można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego do powzięcia uchwały

wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną

trzecią kapitału zakładowego spółki.



SPÓŁKA PUBLICZNA

Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej

jedną trzecią kapitału zakładowego.

Powtórzenie walnego zgromadzenia spółki publicznej

§ 3. Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej, o której mowa w § 2, może

być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu,

chyba że statut stanowi inaczej.



UCHWAŁA ZARZĄDU O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU

Art. 446. § 1. Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia

zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału

zakładowego.

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału

zakładowego, chyba że przepisy niniejszego rozdziału lub upoważnienie udzielone

zarządowi zawierają odmienne postanowienia.

§ 3. Uchwała, o której mowa w § 1, wymaga formy aktu notarialnego.

ZGODA RADY NADZORCZEJ

§ 2. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w

zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej, chyba że

statut stanowi inaczej.



POZBAWIENIE PRAWA POBORU AKCJI

Art. 447. § 1. Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga

uchwały walnego zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 § 2.

Statut może upoważniać zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w

części za zgodą rady nadzorczej.

§ 2. Powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która

przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w

całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, wymaga spełnienia warunków

określonych w art. 433 § 2.

ART. 433 § 2

• w interesie spółki

• większość co najmniej czterech piątych głosów

• może nastąpić w przypadku, gdy zostało zapowiedziane w porządku obrad

• wymaga pisemnej opinii uzasadniającej:

• powody pozbawienia prawa poboru

• proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.



ODSTĄPIENIE OD BADANIA APORTÓW

• Do podwyższenia w oparciu o kapitał docelowy stosuje się przepisy ogólne o

obejmowaniu akcji

• Objęcie akcji w zamian za aport wiąże się z koniecznością sporządzenia

sprawozdania zarządu i podania go badaniu biegłego rewidenta

• W przypadku niektórych aportów można odstąpić od badania

Art. 4471. Jeżeli odstąpiono od badania przez biegłego rewidenta wkładów

niepieniężnych, o których mowa w art. 3121, spółka ogłasza, przed wniesieniem

wkładów, datę podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach

kapitału docelowego oraz informacje wskazane w art. 3121 § 5.

W terminie miesiąca od dnia wniesienia wkładów spółka ogłasza oświadczenie

stwierdzające brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na

wycenę wkładów niepieniężnych.



WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

(448-452 KSH)



ODSTĄPIENIE OD BADANIA APORTÓW

• istotą warunkowego podwyższenia jest to, że akcje mogą objąć wyłącznie osoby

określone w uchwale o podwyższeniu

• warunkiem podwyższenia jest to czy osoby uprawnione obejmą akcje, jeżeli nie

to podwyższenie nie dojdzie do skutku

• kapitał zakładowy podwyższany jest sukcesywnie, wraz z każdorazowym

obejmowaniem akcji przez osoby uprawnione

Art. 448. § 1. Walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału

zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia

akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale w trybie określonym w art.

448-452 (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego).



§ 2. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać

powzięta w celu:

1) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub

obligacji z prawem pierwszeństwa albo

OBLIGATARIUSZE

2) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady

nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie

przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki

zależnej, albo

PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ

3) przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych,

o których mowa w art. 453 § 2.

POSIADACZE WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH



OGRANICZENIA

§ 3. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie

może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania

uchwały, o której mowa w § 1.

§ 4. Podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji, o

których mowa w § 2, może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego, z uwzględnieniem przepisów o obligacjach.



UCHWAŁA O WARUNKOWYM PODWYŻSZENIU KAPITAŁU

Art. 449. § 1. Do uchwały walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego stosuje się przepisy art. 445.

stosuje się więc większość głosów jak przy kapitale docelowym

tj. większość ¾ głosów przy kworum ½, a w spółce publicznej przy kworum 1/3

przy czym jeżeli nie osiągnięto kworum warunki te są złagodzone

Ponadto uchwała powinna określać w szczególności:

1) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

2) cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

3) termin wykonania prawa objęcia akcji;

4) określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji.



WKŁADY

• akcje wydawane w związku z warunkowym podwyższeniem są wydawane za

wkłady pieniężne lub aportowe

• jeżeli akcje obejmuje obligatariusz wkład jest niepieniężny

§ 2. Do wkładów wnoszonych przez obligatariuszy obligacji zamiennych nie stosuje

się przepisów dotyczących wkładów niepieniężnych.

§ 4. W przypadku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu

oferowania akcji obligatariuszom obligacji zamiennych nie stosuje się przepisu art.

431 § 3.

Podwyższenie może być dokonane po wpłaceniu co najmniej 9/10

dotychczasowego kapitału zakładowego.



BADANIE APORTÓW

§ 3. Jeżeli uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego przewiduje

obejmowanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, powinny być one poddane

badaniu przez biegłego rewidenta.

Sąd rejestrowy oddala wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego,

jeżeli wartość wkładu jest niższa co najmniej o jedną piątą od ceny emisyjnej akcji,

które mają być obejmowane za wkłady niepieniężne.

• przepisy dotyczące sprawozdania i badania biegłego rewidenta (art. 311 § 1 oraz

art. 312 i art. 3121) stosuje się odpowiednio.



ELEMENTY ZGŁOSZENIA WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA

Art. 450. § 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do

sądu rejestrowego. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) dokumenty określone w art. 441 § 2 pkt 2 i 4;

2) ogłoszenie i wzór zapisu, jeżeli podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze subskrypcji zamkniętej

albo otwartej;

4) dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do zmiany

statutu takie zatwierdzenie jest wymagane;

2) uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

3) sprawozdanie zarządu i opinię biegłego rewidenta, jeżeli objęcie akcji następuje

w zamian za wkłady niepieniężne;

4) uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,

jeżeli warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego uchwalone zostało w celu

określonym w art. 448 § 2 pkt 3 (tj. w celu przyznania praw do objęcia akcji

przez posiadaczy warrantów)

• przed podwyższeniem warunkowym konieczne było wyemitowanie warrantów



TERMIN ZGŁOSZENIA WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA

Art. 450 § 2. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego powinna

zostać ogłoszona przez zarząd najpóźniej w terminie sześciu tygodni od dnia

wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

• w celu poinformowania uprawnionych do objęcia akcji o podwyższeniu zarząd ma

obowiązek ogłoszenia o warunkowym podwyższeniu

• jeżeli nikt nie skorzysta z przysługującego uprawnienia podwyższenie nie dojdzie

do skutku



OBJĘCIE AKCJI PRZEZ UPRAWNIONYCH

Art. 451. § 1. Osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego

zgromadzenia, obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym

w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez

spółkę. Do oświadczeń tych stosuje się odpowiednio przepisy art. 437.

• osoby uprawnione wykonują prawo do objęcia akcji tak jakby zapisywały się na

akcje (art. 437 – sposób zapisu na akcje)

• konieczne jest pełne opłacenie akcji, co stanowi wyjątek od zasad ogólnych



WYDANIE DOKUMENTU AKCJI

§ 2. Po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

zarząd wyda dokumenty akcji zgodnie z uchwałą o podwyższeniu.

W przypadku zdematerializowanych akcji spółki publicznej za wydanie dokumentów akcji uważa się 

zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, zgodnie z przepisami o 

obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3. Dokumenty akcji mogą być wydane tylko tym akcjonariuszom, którzy wnieśli w

pełni wkłady. Przepisów art. 309 § 3 i § 4 nie stosuje się.

art. 309 § 3 i § 4 dotyczą częściowego opłacenia akcji

§ 4. Dokumenty akcji wydane z naruszeniem przepisów § 1-3 są nieważne.



NABYCIE PRAWA Z AKCJI

Art. 452. § 1. Wraz z wydaniem dokumentów akcji zgodnie z art. 451 § 2 i § 3

następuje nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego spółki o

sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o

warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.



ZGŁOSZENIE WYKAZU OBJĘTYCH AKCJI

§ 2. W terminie 30 dni po upływie każdego roku kalendarzowego zarząd zgłasza

do sądu rejestrowego wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia

wpisu kapitału zakładowego.

§ 3. Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz osób, które wykonały prawo objęcia

akcji.

Wykaz powinien zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, liczbę

objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza

wkładów.

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zarządu, że akcje zostały

wydane akcjonariuszom, którzy wnieśli pełne wkłady.

§ 4. Zarząd spółki publicznej dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w § 2 i § 3, w terminie tygodnia 

po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia wydania pierwszego dokumentu akcji, zgodnie 

z § 1. Jeżeli w danym miesiącu nie wydano akcji w trybie warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego, zarząd zawiadamia o tym sąd rejestrowy.



WARRANTY SUBSKRYPCYJNE



W celu podwyższenia kapitału zakładowego spółka może emitować warranty

subskrypcyjne (art. 453. § 2 KSH)

Warrant subskrypcyjny to papier wartościowy imienny lub na okaziciela

uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa

poboru (art. 453 § 2 KSH)

• warranty przewidziane są wyłącznie w ramach podwyższenia docelowego i

warunkowego

Warranty z prawem zapisu – jeżeli posiadacz warrantu nie zapisze się na akcje,

można je oferować innym osobom

Warrantu z prawem objęcia - tylko posiadacz warrantu może akcje objąć



UCHWAŁA O EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

Art. 393. Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w

niniejszym dziale lub w statucie, wymaga:

5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2;

Art. 453. § 3. Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

1) uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych;

2) cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być

emitowane odpłatnie;

3) liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny;

4) termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10

lat.

w przypadku podwyższenia docelowego uchwałę podejmuje zarząd

Art. 444 § 7. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może

przewidywać emitowanie warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §
2, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który

zostało udzielone upoważnienie. Do emisji warrantów subskrypcyjnych przez zarząd



OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO



Art. 455. § 1. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez:

• zmniejszenie wartości nominalnej akcji

• połączenie akcji

• przez umorzenie części akcji

• w przypadku podziału przez wydzielenie.

• w pewnych przypadkach konieczne będzie głosowanie grupami (art. 419 k.s.h.)

• kwota obniżenia nie może być wskazana w sposób widełkowy

§ 2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu

walnego zgromadzenia powinny określać:

• cel obniżenia

• kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony

• sposób obniżenia

§ 3. W przypadku umorzenia akcji w trybie

• art. 359 § 7 (umorzenie automatyczne)

• art. 363 § 5 (umorzenie akcji własnych, które nie zostały zbyte w terminie)

uchwałę walnego zgromadzenia zastępuje uchwała zarządu zaprotokołowana

przez notariusza.



§ 5. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu

rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku

gdy równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego

podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji od

dnia ustalonego zgodnie z art. 431 § 4.

• przy obniżeniu i podwyższeniu w związku z ofertą publiczną nie ma zastosowania

przedłużony do 12 miesięcy termin do zgłoszenia podwyższenia do rejestru



POSTĘPOWANIE KONWOKACYJNE

Art. 456. § 1. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie

ogłasza, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie

trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

§ 2. Spółka zaspokaja roszczenia wymagalne, zgłoszone w terminie 3 miesięcy.

Wierzyciele mogą ponadto żądać zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych,

powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i

zgłoszonych w terminie 3 miesięcy, jeżeli uprawdopodobnią, że obniżenie zagraża

zaspokojeniu tych roszczeń oraz że nie otrzymali od spółki zabezpieczenia.

Zabezpieczenie następuje przez złożenie stosownej sumy pieniężnej do depozytu

sądowego, a z ważnych powodów także w inny sposób.

§ 3. Roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału

zakładowego mogą być zaspokojone przez spółkę najwcześniej po upływie sześciu

miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru.



WYŁĄCZENIE POSTĘPOWANIA KONWOKACYJNEGO

Art. 457. § 1. Przepisów art. 456 nie stosuje się, jeżeli:

1) pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom

wniesionych przez nich wkładów na akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od

wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, a równocześnie z jego obniżeniem

następuje podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej

wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone

• oznacza to, że na rzecz akcjonariuszy nie są dokonywane żadne wypłaty

z funduszy spółki

• jeżeli o przeznaczeniu kwot uzyskanych z obniżenia kapitału zakładowego

nie postanowiono w uchwale o obniżeniu kapitału, zwiększają one kapitał

zapasowy

• uchwały o obniżeniu i podwyższeniu nie muszą zostać podjęte tego

samego dnia

• w związku z podwyższeniem konieczne jest jednak pełne pokrycie akcji.



2) obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat lub

przeniesienie określonych kwot do kapitału rezerwowego, przeznaczonego na

pokrycie strat

3) obniżenie kapitału zakładowego następuje w przypadkach umorzenia akcji

własnych, które nie zostały zbyte w ustawowych terminach

W tych przypadkach oraz w przypadku:
1) gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub

2) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty

dywidendowej

3) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z wyjątkiem

przyznania im świadectw użytkowych.

kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na osobny kapitał

rezerwowy; kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat oraz

papierowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 442 § 1)

wyłączenie jest skuteczne tylko wówczas, gdy wysokość kapitału rezerwowego nie

przekroczy 10% obniżonego kapitału zakładowego. Nie uwzględnia się jednak tej

jego części, w jakiej został on utworzony lub zwiększony w przypadkach związanych

z umorzeniem akcji



ELEMENTY ZGŁOSZENIA OBNIŻENIA KAPITAŁU DO SĄDU REJESTROWEGO

Art. 458. § 1. Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu

rejestrowego.

§ 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) uchwałę walnego zgromadzenia albo zarządu o obniżeniu kapitału

zakładowego;

2) dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej,

jeżeli do zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane;

3) dowody należytego wezwania wierzycieli;

4) oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy

zgłosili roszczenia wobec spółki w terminie określonym w art. 456 § 1, zostali

zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie.

§ 3. Przepisów § 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 360 §
2 i art. 457 § 1. W tych przypadkach do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie

wszystkich członków zarządu, w formie aktu notarialnego, o spełnieniu wszystkich

warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz

uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego.



ROZWIĄZANIE SPÓŁKI



Art. 459. [Przyczyny rozwiązania spółki]
Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w statucie;
2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu
siedziby spółki za granicę;
3) ogłoszenie upadłości spółki;
4)inne przyczyny przewidziane prawem.

5)Art. 460. [Cofnięcie skutków rozwiązania]
6)§ 1. Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu
może zapobiec uchwała walnego zgromadzenia powzięta wymaganą dla zmiany
statutu większością głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7)§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy rozwiązanie następuje z
mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.



Art. 461. [Otwarcie likwidacji, firma w likwidacji]
§ 1. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o
rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o
rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.
§ 2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w
likwidacji".
§ 3. W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.

Art. 462. [Odpowiednie stosowanie przepisów w czasie likwidacji]
§ 1. Do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów
spółki, praw i obowiązków akcjonariuszy oraz inne przepisy niniejszego działu,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej lub z celu likwidacji nie
wynika co innego.
§ 2. W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać akcjonariuszom
zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich
zobowiązań.



Art. 463. [Likwidatorzy]
§ 1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego
zgromadzenia stanowi inaczej.
§ 2. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą
kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów,
ustanawiając jednego lub dwóch likwidatorów.
§ 3. Jeżeli o likwidacji orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić
likwidatorów.
§ 4. Na wniosek osób mających w tym interes prawny sąd rejestrowy może, z
ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych. Likwidatorów
ustanowionych przez sąd tylko sąd może odwołać.
§ 5. Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia



Art. 464. [Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego]
§ 1. Otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo
adresy do doręczeń, sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów i wszelkie w
tym względzie zmiany należy zgłosić, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w
dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek
dokonania tego zgłoszenia.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów
odwołanych przez sąd następuje z urzędu.
§ 4. W przypadku uchylenia likwidacji likwidatorzy powinni tę okoliczność zgłosić
do sądu rejestrowego w celu wpisania do rejestru.

rt. 465. [Wezwanie wierzycieli]
§ 1. Likwidatorzy powinni ogłosić dwukrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu
likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie
sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia.
§ 2. Ogłoszenia, o których mowa w § 1, nie mogą być dokonywane w odstępie
czasu dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie.



Art. 467. [Bilanse likwidacyjne]
§ 1. Likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten
likwidatorzy składają walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia.
§ 2. Likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać
walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie
finansowe.
§ 3. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów
według ich wartości zbywczej.



Art. 468. [Czynności likwidacyjne]
§ 1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć
wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności
likwidacyjne). Nowe interesy mogą podejmować tylko wówczas, gdy to jest
potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w
drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały walnego
zgromadzenia i po cenie nie niższej od uchwalonej przez zgromadzenie.
§ 2. W stosunku wewnętrznym likwidatorzy są zobowiązani stosować się do
uchwał walnego zgromadzenia. Zasady tej nie stosuje się do likwidatorów
ustanowionych przez sąd.

Art. 469. [Kompetencje likwidatorów]

§ 1. W granicach swoich kompetencji określonych w art. 468 likwidatorzy mają prawo

prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki.

§ 2. Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich.

§ 3. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze uważa się czynności podjęte przez

likwidatorów za czynności likwidacyjne.



Art. 472. [Ściągnięcie dalszych wpłat od akcjonariuszy]
Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na zwrot sum wpłaconych na akcje
uprzywilejowane co do podziału majątku, a pozostałe akcje nie zostały w pełni
pokryte, należy ściągnąć od akcjonariuszy zwykłych dalsze wpłaty należności.

Art. 473. [Złożenie kwot do depozytu sądowego]
Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli,
którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są
sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.



Art. 474. [Podział majątku]
§ 1. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia
ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
§ 2. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku
do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
§ 3. Jeżeli akcje uprzywilejowane korzystają z prawa pierwszeństwa przy
podziale majątku, należy przede wszystkim spłacić akcje uprzywilejowane w
granicach sum wpłaconych na każdą z nich, a następnie spłacić w ten sam
sposób akcje zwykłe; nadwyżka majątku zostanie podzielona na ogólnych
zasadach między wszystkie akcje.
§ 4. Statut może określać inne zasady podziału majątku.
Art. 475. [Zaspokojenie nieujawnionych wierzycieli]
§ 1. Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym
terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z
majątku spółki jeszcze niepodzielonego.
§ 2. Akcjonariusze, którzy po upływie terminu określonego w art. 474 § 1
otrzymali w dobrej wierze przypadającą na nich część majątku spółki, nie są
obowiązani do jej zwrotu celem pokrycia należności wierzycieli.
Art. 476. [Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru]
§ 1. Po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego na
dzień poprzedzający podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po
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