
Prowadzenie rejestru akcjonariuszy związane jest z istotnym ryzykiem dla podmiotu świadczącego tę
usługę. Wynika ono z daleko idących konsekwencji związanych z dokonaniem wpisu do rejestru.

Ryzyko może skutkować odpowiedzialnością nie tylko wobec spółki – jako podmiotu zlecającego
prowadzenie rejestru, ale także wobec akcjonariuszy oraz podmiotów trzecich, choćby nabywcy akcji,

którzy ponieśli szkodę wskutek wadliwego wpisu albo odmowy wpisu do rejestru akcjonariuszy. 

Prowadzenie rejestru jest usługą nową. Nie ma w tym zakresie praktyki, a tym bardziej orzecznictwa.
Ponadto usługa ta kierowana jest przede wszystkim do spółek niepublicznych, w przypadku których

regulacja dotycząca obrotu akcjami była dotychczas lakoniczna, a stan akcjonariatu ustalany był
głównie na podstawie księgi akcyjnej prowadzonej przez samą spółkę. Należy się więc spodziewać

wielu wyzwań związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, które nie występują 
w przypadku usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Tym bardziej starannie trzeba
się przyjrzeć ryzykom z tym związanym. Z drugiej strony podmioty korzystające z rejestru powinny być
świadomie, jakiego rodzaju obowiązki nałożone zostały na podmiot prowadzący rejestr, za co jest on

odpowiedzialny i jakie roszczenia można wobec niego kierować. 

Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas praktycznego, 
eksperckiego webinaru.

PROGRAM:

Pozycja prawna podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (administrator) – obowiązki
ustawowe vs. stosunek umowny 
Charakter prawny umowy pomiędzy spółką a administratorem i skutki praktyczne 
Staranność wymagana od administratora 
Odpowiedzialność wobec spółki + case study 
Odpowiedzialność wobec akcjonariusza spółki + case study 
Odpowiedzialność wobec nabywcy akcji i innych osób trzecich + case study 
Spór co do akcji + case study 
Podsumowanie
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ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WEBINAR

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego 

rejestr akcjonariuszy

Kancelaria JDP doradza klientom od ponad 15 lat. Doradzamy zarówno w skomplikowanych transakcjach
handlowych, jak i w bieżącej działalności średnich i dużych przedsiębiorstw. Nasza kancelaria doradza także 

w transakcjach M&A i Joint-Venture. Istotną część naszego doradztwa stanowi reprezentacja 
w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Nasi klienci cenią również nasze doradztwo podatkowe 

i doradztwo w zakresie prawa pracy. Jesteśmy zorientowani pro-biznesowo i staramy się szukać
praktycznych  rozwiązań dla naszych klientów.  W dobie kryzysu dostosowaliśmy politykę ustalania

wynagrodzeń do ciężkiej sytuacji naszych klientów.  Chcemy pomagać Państwu wyjść z kryzysu.

DO UDZIAŁU W WEBINARZE ZAPRASZAMY 
CZŁONKÓW IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

dr Marcin Chomiuk - Radca prawny, Partner, kierujący zespołem
Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP

PODANIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DANYCH JEST WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WEBINARZE.
WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA SĄ WERYFIKOWANE.

6 PAŹDZIERNIKA | GODZ. 10-11:30 (ORAZ 0,5H Q&A)

WEBINAR POPROWADZĄ:

dr hab. Bogusław Lackoroński - Radca prawny, Of Counsel

Zapisz się

Uczestnicy webinaru otrzymają zaświadczenie akceptowane 
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/odpowiedzialnosc-podmiotu-prowadzacego-rejestr-akcjonariuszy/register?_ga=2.204599952.1891843708.1600070555-1948722213.1587126415

