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WAŻNE ZMIANY DLA WSZYSTKICH SPÓŁEK AKCYJNYCH
OBLIGATORYJNA DEMATERIALIZACJA DOKUMENTÓW AKCJI
OBOWIĄZEK PROWADZENIA STRONY INTERNETOWEJ
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadza regulacje mające na celu dematerializację
dokumentów akcyjnych w każdej spółce akcyjnej i spółce komandytowo-akcyjnej (ustawa
z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dalej „Ustawa Zmieniająca”).
Dodatkowo Ustawa Zmieniająca wprowadza obowiązek prowadzenia – przez te typy spółek –
strony internetowej w celu zamieszczania na niej ogłoszeń wymaganych przepisami prawa.
Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne (oraz osoby nimi zarządzające) muszą podjąć
w najbliższym czasie szereg czynności w celu dostosowania się do nowych przepisów.
Ustawa Zmieniająca wprowadza odpowiedzialność karną za niedotrzymanie wynikających
z niej obowiązków. Odpowiedzialność dotyczy osób, które na jej podstawie albo na podstawie
statutu zobowiązane są do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania.

O CO CHODZI?
Dematerializacja dokumentów akcyjnych oznacza zastąpienie fizycznie istniejącego dokumentu,
w którym inkorporowane są prawa akcjonariusza, wpisem do elektronicznego rejestru, prowadzonego
przez podmioty uprawnione do tego na podstawie ustawy. Obecnie dematerializacja dokumentów
akcji nie jest zasadniczo obligatoryjna oraz obejmuje jedynie spółki publiczne. Stan ten ulegnie
zmianie z chwilą wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.
Celem zmian jest wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji dokumentów akcyjnych we wszystkich
typach spółek, w których dokument akcji obecnie występuje. Dotyczy to zarówno akcji imiennych, jak
i na okaziciela. Dematerializacja obejmie wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne
niezależnie od stanu akcjonariatu (obowiązkiem tym zostaną objęte także spółki posiadające jedynego
akcjonariusza).
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Poprzez zmiany ma być zwiększone bezpieczeństwo obrotu poprzez możliwość identyfikacji stanu
akcjonariatu, a także niwelowanie ryzyk związanych z praniem brudnych pieniędzy. Ustawodawca
zdecydował się na osiągnięcie powyższych celów kosztem pozbawienia akcjonariusza możliwości
pozostania anonimowym.

WYKONANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY ZMIENIAJĄCEJ
Mimo że zasadnicza część Ustawy Zmieniającej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., szereg
przepisów zacznie obowiązywać już wcześniej – na początku 2020 r.
1.

W dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy:
a.

stanowiące podstawę zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy;

b.

nakładające obowiązek
i komandytowo-akcyjne;

c.

nakładające obowiązek zgłoszenia do KRS adresu strony internetowej;

prowadzenia

strony

internetowej

przez

spółki

akcyjne

2.

do dnia 30 czerwca 2020 r. powinna zostać zawarta umowa o prowadzenie rejestru
akcjonariuszy;

3.

do dnia 1 stycznia 2021 r. powinny zostać dokonane wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

JAK PRZEPROWADZIĆ DEMATERIALIZACJĘ?


Rejestr akcjonariuszy będzie mógł być prowadzony jedynie przez podmioty uprawnione
do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286; dalej „Ustawa
o Obrocie”). Począwszy od 1 stycznia 2020 r. walne zgromadzenie może podjąć uchwałę
o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Po podjęciu uchwały umowa
o prowadzenie rejestru powinna być zawarta przez spółkę (z wybranym podmiotem) najpóźniej
30 czerwca 2020 r.



Po zawarciu umowy spółka powinna dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia
dokumentów akcji w spółce. Spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy do złożenia
dokumentów akcji w spółce pięciokrotnie oraz udostępnić informację o wezwaniu na stronie
internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami w sposób
właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
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Ustawa Zmieniająca obok wprowadzenia rejestru akcjonariuszy daje spółkom (również
niepublicznym) alternatywę w postaci przeprowadzenia dematerializacji na zasadach
wynikających z Ustawy o Obrocie. Decyzja o tym, czy dematerializacja zostanie
przeprowadzona na podstawie nowo uchwalonych przepisów kodeksu spółek handlowych czy
też przepisów Ustawy o Obrocie, należy do walnego zgromadzenia spółki. Akcje tej samej spółki
nie mogą jednak być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie
papierów wartościowych.

OBLIGATORYJNE PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ


Ustawa Zmieniająca nakłada także na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne obowiązek
prowadzenia stron internetowych i zamieszczania na nich, w miejscach wydzielonych na
komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo (lub statut) ogłoszeń pochodzących
od spółek, niezależnie od obowiązku ogłaszania ich w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.



Ustawa Zmieniająca nowelizuje także ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z jej
przepisami w nowym brzmieniu, spółki obowiązane będą zgłosić do KRS adres strony
internetowej.

PODSUMOWANIE
Ustawa Zmieniająca stanowi znaczną ingerencję w ustrój prywatnych spółek akcyjnych oraz
komandytowo-akcyjnych. Nakłada również szereg obowiązków na te spółki.
Chętnie wesprzemy Państwa w procesie dostosowania działalności do nowych regulacji, w tym także
w obrocie z biurami maklerskimi.
Alternatywnie – w szczególności w przypadku spółek, w których akcjonariat nie jest rozdrobniony –
rekomendujemy rozważenie przeprowadzenia procesu przekształcenia spółki w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, do której przepisy Ustawy Zmieniającej nie znajdują zastosowania.
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