Szanowni Państwo,

w dniu 9 lutego 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1515 i 1845) – dalej „Ustawa
Nowelizująca”. Ustawa Nowelizująca stanowi największą oraz najsilniej oddziałującą na
wszystkie spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce modyfikację Kodeksu spółek handlowych od
czasu przyjęcia tekstu pierwotnego wspomnianego aktu normatywnego.
Ustawa Nowelizująca stanowi efekt blisko dwuletnich prac szeregu ekspertów skupionych wokół
utworzonej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych Komisji do spraw reformy nadzoru
właścicielskiego. Czynny udział w opracowywaniu Ustawy Nowelizującej brali przedstawiciele
Kancelarii RKKW – Radosław L. Kwaśnicki (Senior Partner), Karol Maciej Szymański (Partner
Zarządzający) oraz Agnieszka Nalazek (Counsel).

Normy wynikające z Ustawy Nowelizującej będą miały istotny wpływ na codzienną aktywność
największych krajowych grup spółek oraz zmienią zasady organizacji wewnętrznej większości
spółek kapitałowych!

Ustawa Nowelizująca przewiduje wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych szeregu
mechanizmów usprawniających bieżące funkcjonowanie spółek kapitałowych, a także
zwiększających bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz menadżerów (spółek zależnych).
Zmianą rewolucyjną, stanowiącą następstwo wejścia w życie przepisów objętych omawianym aktem
prawnym, będzie pozytywne określenie nowych reguł, według których mogą być zarządzane
istniejące w Polsce „grupy spółek”.

Pośród narzędzi przewidzianych w Ustawie Nowelizującej dla usprawnienia funkcjonowania
grup kapitałowych trzeba wymienić m.in.:

•

prawo wydawania przez spółkę dominującą wiążących poleceń odnoszących się do
prowadzenia spraw spółki zależnej,

•

szczególne uprawnienia kontrolne zarządu i rady nadzorczej spółki dominującej
realizowane bezpośrednio wobec zarządu spółki zależnej.

Ponadto, w przypadku utworzenia „grupy spółek” regulowanej przepisami zawartymi w Ustawie
Nowelizującej, przy spełnieniu dodatkowych przesłanek, spółka dominująca na uproszczonych
zasadach może żądać przymusowego wykupu wszystkich mniejszościowych akcjonariuszy
albo wspólników spółki zależnej.

Ustawa Nowelizująca zawiera również wiele usprawnień skutkujących wzmocnieniem pozycji
rad nadzorczych występujących we wszystkich spółkach kapitałowych (nie tylko tych należących do
„grupy spółek”) oraz zwiększających efektywność podejmowanych przez ten organ działań
kontrolnych. W ramach przykładu warto wspomnieć o:

•

obowiązku zarządu przedstawiania radzie nadzorczej cyklicznie i z własnej inicjatywy
kompletnych informacji o bieżących sprawa spółki (w tym realizowanych przez nią
przedsięwzięciach i procesach),

•

poszerzeniu katalogu osób zaangażowanych w działalności spółki, od których rada
nadzorcza może bezpośrednio żądać informacji, wyjaśnień lub dokumentów,

•

uzyskaniu przez radę nadzorczą realnych uprawnień kontrolnych wobec spółek
zależnych,

•

możliwości samodzielnego (bez udziału zarządu) korzystania przez radę nadzorczą z usług
zewnętrznych doradców.

W efekcie omawianych modyfikacji Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza będzie lepiej
zorientowana w bieżących sprawach spółki i stanie się dla zarządu realnym partnerem do
merytorycznej dyskusji o przyszłości nadzorowanego podmiotu gospodarczego. Wskutek
zburzenia muru informacyjnego pomiędzy tymi organami zwiększyć ma się bezpieczeństwo
inwestorów, którzy radzie nadzorczej powierzyli obowiązek stałego czuwania nad interesem spółki.

Więcej informacji o nowościach wynikających z Ustawy Nowelizującej znajdziecie Państwo w naszym
komentarzu do projektu tego aktu prawnego czytaj więcej.

Proces legislacyjny dotyczący Ustawy Nowelizującej, a także jej aktualne brzmienie, można znaleźć na
stronie.

W ramach przygotowania do nowej rzeczywistości prawnej proponujemy opracowanie
kompleksowej oraz praktycznej analizy wpływu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
wynikającej z Ustawy Nowelizującej na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej, do której należy
Państwa Spółka.

Materiał będący efektem naszych prac będzie zawierać:

•

ocenę wpływu przepisów wynikających z Ustawy Nowelizującej na dotychczasowy
model funkcjonowania Państwa Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem umów i

statutów spółek należących do tej Grupy Kapitałowej oraz ewentualnych umów
organizacyjnych;

•

rekomendacje dotyczące potencjalnych działań do podjęcia przez spółki należące
do Państwa Grupy Kapitałowej celem optymalnej implementacji mechanizmów
wynikających z Ustawy Nowelizującej.

Dodatkowo zasadnym może okazać się dokonanie przeglądu zasad organizacji wewnętrznej
Państwa Spółki, aby istniejącą strukturę lub dokumentację dostosować do optymalnego
funkcjonowania
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Z przyjemnością przeprowadzimy dla Państwa również szkolenie zamknięte, podczas którego
przedstawiamy oraz objaśnimy Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i osobom pełniącym funkcje
kierownicze, praktyczne konsekwencje wejścia w życie Ustawy Nowelizującej w obszarze
prowadzenia spraw Spółki, zarządzania Grupą Kapitałową oraz odpowiedzialności
menadżerów.

W prace dla Państwa zaangażowani będą po stronie Kancelarii RKKW doświadczeni praktycy, w tym
osoby pełniące rolę ekspertów przy Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego,
współtworzące mechanizmy ujęte w Ustawie Nowelizującej.
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Jesteśmy polską kancelarią prawną dysponującą ponad 50-osobowym zespołem prawników.

Bierzemy udział w najbardziej wymagających i złożonych projektach z zakresu prawa spółek,
transakcji fuzji i przejęć (M&A), umów JV, finansowania projektów, jak również prowadzenia
postępowań sądowych oraz arbitrażowych. Świadczone przez nas doradztwo wychodzi poza utarte
schematy, co umożliwia skuteczne rozwiązywanie często bardzo nietypowych problemów
prawnych.

W Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 i 2021 gazety „Rzeczpospolita” Kancelaria RKKW została
uznana za jedną z najlepszych kancelarii w Polsce w kategorii „Prawo spółek i prawo handlowe”.

W rankingu Legal 500 (EMEA) 2021 zostaliśmy rekomendowani m.in. w dziedzinie „Commercial,
Corporate and M&A”. W Ranking IFLR1000 2021 zostaliśmy rekomendowani w dziedzinie
„Financial, Commercial and M&A”.
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Od lat jesteśmy uznaną i cenioną w środowisku kancelarią prawną świadczącą usługi prawne dla
biznesu. Kancelaria RKKW tworzy między innymi:

Blog poświęcony praktycznym aspektom
prawa dla przedstawicieli biznesu:
www.prawobiznesu.com

Blog poświęcony zagadnieniom związanym z
prawem własności intelektualnej
www.pankowska.com.pl
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