
Warszawa, dnia 26 maja 2009 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

(druk nr 564)

I. Cel i przedmiot ustawy

W myśl uzasadnienia do projektu ustawy celem nowelizacji jest "uelastycznienie

zasad funkcjonowania spółek akcyjnych oraz doprecyzowanie przesłanek ograniczenia prawa

głosu".

W aktualnym stanie prawnym statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy

dysponujących powyżej jednej piątej ogółu głosów w spółce. Ograniczenie to może

dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu z akcji przekraczających limit głosów

określony w statucie.

Opiniowana nowelizacja obniża próg procentowy głosów w spółce, po

przekroczeniu którego statut spółki może ograniczyć prawo głosu akcjonariusza. Przepis

art. 411 § 3 Kodeksu spółek handlowych w nowym brzmieniu ustala ten próg na poziomie

jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce.

Ustawodawca rozstrzyga również, iż do liczby głosów jakimi dysponuje

akcjonariusz dolicza się głosy, które przysługują mu na podstawie innego tytułu prawnego,

w  szczególności zastawu lub użytkowania (do tej pory budziło to wątpliwości

interpretacyjne).

Ponadto przyjęto, że ograniczenie prawa głosu może, o ile statut tak stanowi,

dotyczyć także osób niebędących akcjonariuszami, które dysponują prawem głosu na

podstawie innego tytułu prawnego, w szczególności zastawu lub użytkowania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. Projekt ustawy

przygotowała i wniosła do laski marszałkowskiej Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne

Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. W trakcie pracy nad projektem

w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach wprowadzono do
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niego jedną zmianę o charakterze redakcyjnym (nie zmieniła ona przedłożenia

merytorycznie).

Rada Ministrów w swoim stanowisku wobec komisyjnego projektu ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych poparła projekt wskazując, iż "proponowane

zmiany doprecyzowują dyskusyjną aktualnie kwestię głosów z akcji innych podmiotów, co

przyczyni się do podwyższenia poziomu pewności obrotu gospodarczego i wzmocni

stabilność działania spółek oraz polepszy standardy ochrony akcjonariuszy

mniejszościowych".

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Jakub Zabielski

Główny legislator


