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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 maja 2021 r. 

o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym 

 

(druk nr 399) 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle 

cukrowniczym (Dz. U. poz. 473, z 1996 r. poz. 724, z 1997 r. poz. 770, z 2001 r. poz. 810, z 

2004 r. poz. 386 oraz z 2005 r. poz. 1539) 

 

Art. 11b.
 

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działający w imieniu Skarbu Państwa, 

wniesie na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej wszystkie będące w 

posiadaniu Skarbu Państwa akcje Spółek Cukrowych utworzonych na podstawie art. 6 ust. 

1 oraz akcje spółek, o których mowa w art. 7 ust. 2, które nie podlegały połączeniu z 

Krajową Spółką Cukrową. Do rozporządzania akcjami cukrowni polegającego na 

wniesieniu ich na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 

2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.). 

2. 
(24)

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, program prywatyzacji Krajowej 

Spółki Cukrowej oraz tryb zbywania akcji wyłącznie dla plantatorów buraków cukrowych 

związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową i 

pracowników Krajowej Spółki Cukrowej. Zapłata za akcje może być dokonywana w 

ratach. Do zbywania akcji nie stosuje się przepisów ustawy , o której mowa w ust. 1. 

3. Plantatorzy buraków cukrowych i pracownicy przemysłu cukrowniczego, w miejsce 

uprawnień do nieodpłatnego nabycia akcji uzyskanych na podstawie art. 8, nabywają 

odpowiednio prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej. Przepisy 

Kodeksu spółek handlowych o zamianie akcji stosuje się odpowiednio. 

[4. Akcje nabyte w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 lub nabyte z 

nowych emisji akcje bez wyłączonego prawa głosu mogą być zbywane wyłącznie innym 

plantatorom buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych 
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z Krajową Spółką Cukrową i pracownikom Krajowej Spółki Cukrowej albo mogą być 

nabyte przez Krajową Spółkę Cukrową w celu umorzenia. Akcje nowych emisji Krajowej 

Spółki Cukrowej mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani 

umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy 

Krajowej Spółki Cukrowej, lub mogą być nabyte przez inne osoby wyłącznie w formie 

akcji z wyłączonym prawem głosu.] 

<4. Akcje nabyte w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 lub 

akcje bez wyłączonego prawa głosu mogą być zbywane wyłącznie innym 

plantatorom buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków 

cukrowych z Krajową Spółką Cukrową i pracownikom Krajowej Spółki Cukrowej 

albo mogą być nabyte przez Krajową Spółkę Cukrową w celu umorzenia. Akcje 

nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej mogą obejmować wyłącznie Skarb 

Państwa, plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków 

cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej, 

lub mogą być objęte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym 

prawem głosu.> 


