Rewolucja w funkcjonowaniu niepublicznych
spółek akcyjnych i spółek komandytowo – akcyjnych
Implementacja norm wynikających z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, dalej także jako „Nowelizacja KSH”)

Nowelizacja KSH zakłada obowiązkową dematerializację wszystkich akcji.
Co to oznacza dla spółek i ich akcjonariuszy? Jak się do niej przygotować?
Dematerializacja oznacza utratę formy dokumentowej przez akcje i zastąpienie jej zapisem elektronicznym. Od 1 stycznia 2021 r. akcje spółek
niepublicznych będą musiały być zarejestrowane
w rejestrze akcjonariuszy (alternatywnie w depozycie papierów wartościowych). Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez podmioty
uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi – głownie domy maklerskie. Dematerializacja akcji pociąga za sobą nie tylko zmianę formy akcji z papierowej na elektroniczną, ale
całkowicie modyfikuje zasady przenoszenia i obciążania akcji, czy zasady nabywania uprawnień
do wykonywania wobec spółki praw z akcji. Dość
wspomnieć, że od 1 stycznia 2021 r. wobec spółki
akcjonariuszem będzie wyłącznie osoba ujawniona w odpowiednim rejestrze akcjonariuszy.

Implementację norm wynikających z Nowelizacji
KSH należy rozpocząć jednak już teraz, gdyż pierwsze z koniecznych czynności muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2020 r. Ogółem powinno się
m.in. dokonać wyboru podmiotu prowadzącego
rejestr akcjonariuszy, zawrzeć przez spółkę umowę o prowadzenie rejestru, pięciokrotnie wezwać
akcjonariuszy do złożenia w spółce dokumentów
akcji, dostosować statuty do nowej rzeczywistości
normatywnej. Ewentualnie, najbliższy czas może
posłużyć również analizie alternatywnych form
prawnych prowadzenia działalności przez konkretny podmiot funkcjonujący dzisiaj jako spółka
akcyjna czy spółka komandytowo – akcyjna.

Główne założenia Nowelizacji KSH:
•

jawność rejestru akcjonariuszy (w tym danych w nim
ujawnionych) dla spółki oraz dla każdego z jej akcjonariuszy

•

uproszczenie oraz zwiększenie pewności obrotu akcjami

•

optymalizacja procedur w spełnianiu na rzecz akcjonariuszy
przez spółkę świadczeń np. z tytułu dywidendy (możliwość
wykorzystania w tym celu rejestru akcjonariuszy)

•

zgodnie z Nowelizacją KSH za akcjonariusza spółki będzie
uznawany podmiot wpisany do rejestru, wpisu dokonuje
się na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny
w dokonaniu wpisu, a decyzje o wpisie podejmują podmioty
prowadzące rejestr akcjonariuszy, które badają treść
i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu,
dopiero w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości mają
możliwość badania również ich zgodności z prawem oraz
prawdziwości – implikuje to poważne ryzyka w zakresie
ustalania statusu akcjonariusza spółki
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Timeline podstawowych czynności wynikających
z Nowelizacji KSH
Pierwsza połowa 2020 r.
wybór podmiotu prowadzącego rejestr, który wymaga uprzedniego powzięcia uchwały przez
walne zgromadzenie
do 30 czerwca 2020 r.
obowiązek zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy
do 30 czerwca 2020 r.
maksymalny termin na pierwsze wezwanie do złożenia w spółce dokumentów akcji
do 31 października 2020 r.
maksymalny termin na ostatnie wezwanie do złożenia w spółce dokumentów akcji
1 stycznia 2021 r.
uzyskanie mocy wiążącej przez rejestry akcjonariuszy / dokumenty akcji tracą znaczenie w zakresie wykonywania uprawnień w nich inkorporowanych
1 stycznia 2026 r.
utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały
zdematerializowane

Z uwagi na okoliczność, że Nowelizacja
KSH zakłada rozwiązania opcjonalne,
konieczne będzie podjęcie decyzji w zakresie uchwalenia ewentualnych zmian
statutu spółki.
W konsekwencji, choć dematerializacja akcji zacznie w pełnym
wymiarze obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., to już teraz
spółki i jej akcjonariusze muszą podjąć szereg czynności
dostosowawczych.

Kontakt
W razie pytań prosimy o kontakt z dr. Radosławem L. Kwaśnickim.

dr Radosław L. Kwaśnicki

Partner Zarządzający, radca prawny

www.rkkw.pl

+48 22 541 70 80
radoslaw.kwasnicki@rkkw.pl

