Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych odnośnie
zgromadzeń spółek odbywanych z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej
Celem przyjętej rekomendacji jest ocena skutków prawnych zmian legislacyjnych wynikających z ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kontekście ich wpływu na
podstawowe założenia dotyczące odbywania
posiedzeń i podejmowania uchwał zgromadzeń
wspólników (walnych zgromadzeń) spółek kapitałowych.

Rekomendacje można pobrać klikając
w przycisk poniżej.
POBIERZ REKOMENDACJE

Rekomendacja odnosi się jedynie do problematyki Zgromadzeń spółek kapitałowych, pozostawiając poza
sferą objaśnień problematykę zdalnego funkcjonowania pozostałych organów spółek kapitałowych ze
względu na jej zdecydowanie mniejsze znaczenie dla praktyki notarialnej

I

Regulaminy udziału w Zgromadzeniu

Aby zapewnić zdalny udział w e-Zgromadzeniu, spółki mają obowiązek określenia w formie Regulaminu
szczegółowych zasad udziału w Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Kompetencje do uchwalenia Regulaminu przyznano
Radzie Nadzorczej. Przy czym w spółce z o.o. w przypadku braku tego organu, Regulamin uchwalają
wspólnicy.

II

W Regulaminie powinny zostać określone środki techniczne dotyczące funkcjonalności środków
komunikacji elektronicznej służących zdalnemu
uczestnictwu w obradach Zgromadzenia oraz zachowań uczestników związanych z ich obsługą.

Udział w Zgromadzeniu

Aby umożliwić udział w e-Zgromadzeniu spółka
powinna zapewnić wspólnikom (akcjonariuszom)
techniczną możliwość wzajemnej komunikacji oraz
oddania głosu osobiście lub przez pełnomocnika
przed oraz w toku Zgromadzenia. Wspólnik (akcjonariusz), który uczestniczy w Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinien
móc wykonywać niemalże takie same uprawnienia
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składające się na prawo udziału w Zgromadzeniu
jak podczas fizycznej obecności w miejscu obrad (tj.
udziału w głosowaniu, udziału w dyskusji, składania
wniosków formalnych, składania projektów uchwał,
a także uprawnienie w postaci biernego prawa wyborczego do funkcji związanych z odbyciem Zgromadzenia).

III

Obowiązek określenia miejsca Zgromadzenia

Spółka ma obowiązek określić fizyczne miejsce Zgromadzenia (np. sala w budynku, w którym znajduje się biuro
spółki, kancelaria notarialna), w którym przebywać powinien co najmniej notariusz protokołujący obrady Zgromadzenia.

IV

Przewodniczący Zgromadzenia

Przewodniczący jest kluczową osobą na każdy Zgromadzeniu. Nie jest jednak wymagana fizyczna obecność Przewodniczącego w miejscu Zgromadzenia.
Lista obecności może być bowiem podpisana zdalnie np. podpisem kwalifikowanym lub podpisem

V

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia uchwał

Stwierdzenie Przewodniczącego Zgromadzenia
o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał powinno zostać
umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. W przypadku, gdy udział w Zgromadzeniu
następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji

VI

elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo
zamieścić informacje o sposobie uczestnictwa w tym
Zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie,
wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia
sprzeciwu od podjętej wówczas uchwał.

Potwierdzenie wykonania prawa głosu

Na spółkę akcyjną nałożony zostanie obowiązek potwierdzenia wykonania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – spółka
akcyjna będzie miała obowiązek niezwłocznie przesłać akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie

VII

zaufanym, a podpis przewodniczącego na protokole
składany jest dopiero po jego przygotowaniu, co nie
musi mieć miejsca bezpośrednio po zakończeniu
obrad.

otrzymania głosu. W praktyce potwierdzenie będzie
wysyłane przez system elektroniczny zapewniający
możliwość głosowania, który automatycznie będzie
generował potwierdzenie oddania głosu i wysyłał je
akcjonariuszowi.

Tajność głosowania

W przypadku głosowań dokonywanych na Zgromadzeniu zorganizowanym zdalnie (e-Zgromadzeniu) nadal istnieje wymóg (i) tajności głosownia
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(w niektórych sprawach) oraz (ii) przeprowadzania
głosowania tajnego na żądanie wspólnika i akcjonariusza. Urządzenia służące do elektronicznego

głosowania muszą (i) zapewnić prawidłowość głosowania i umożliwiać oddanie właściwej liczy głosów
w każdym głosowaniu, a także (ii) umożliwić tajność
głosowania w sytuacji, kiedy przewidują to przepisy
KSH. Głosowanie nie jest tajne, jeżeli notariusz jest

VIII

w stanie ustalić kto jak zagłosował. Wydaje się, że
w obecnym stanie prawnym celem przepisu o tajności głosowania jest doprowadzenie do sytuacji,
w której żaden z uczestników zgromadzenia – w tym
także notariusz - nie wie kto jak głosował.

Załączniki do protokołu zZgromadzenia

Załącznikami do protokołu Zgromadzenia powinny być: (i) lista obecności z podpisami uczestników
walnego zgromadzenia; (ii) lista akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku spółki akcyjnej kwestie określające
w jaki sposób i przez kogo ma być sporządzona

taka lista powinny zostać określone w regulaminie
walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy głosujących elektronicznie powinna być udostępniona na
walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze uczestniczący
w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji
elektronicznej powinni posiadać uprawnienie do żądania sprawdzenia tradycyjnej listy obecności.

WAŻNE!
Zwołujący zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenia) zwołane przed dniem 31.03.2020 r. może
postanowić o umożliwieniu uczestnictwa w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania
zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia. Zwołujący zgromadzenia
wspólników (walne zgromadzenia) zwołane przed dniem 31.03.2020 r. może postanowić o umożliwieniu
uczestnictwa w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o tym w trybie przewidzianym dla zwołania zgromadzenia i nie później niż na
4 dni przed dniem odbycia zgromadzenia.

KONTAKT
W razie pytań uprzejma prośba o kontakt pod numerem:

+48 22 541 70 80
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