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rz4dowego projektu ustatvy o zmianie ustawy

r.

(znak GMS-WP-173-35119) dotycz4ce

- Kodeks spolek handlotvych oraz niehfirych

innych ustaw, po konsultacji ze Srodowiskiem naukowym Akademii, plzetr,anii,g

w

zalqczeniu

uwagi do projektu przygotowane przez PaniA dr hab. Monikg Tarskq, prof. INP PAN z InstSrtutu

Nauk Prawnych PAN

- z uprzejm4 proSbq o uwzglgdnienie ich w dalszych pracach

legislacyjnych.
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I marca 2019 t.

zmianie ustawy

sp6lek handlowych oraz niekt6rych innych ustaw

Propozycja wl4czenia do Kodeksu sp6lek handlowych nowego typu spolki, tzvt.

Prostej Sp6lki Akcyjnej (PSA), spotkala sig
Srodowiska prawniczego

-

z

ostr4 krytyka prawie calego naukowego

i to z wielu powod6w. Po pierwsze, dotychczasowy katalog sp6lek

handlowych umoZliwia wyb6r

typu sp6lki najbardziej odpowiadaj4cej interesom

ewentualnych zalo?ycieli, jest sprawdzony

w

praktyce (np.

w ostatrim dwierdwieczu

powstalo ponad 400 tysigcy nowych sp6tek z o.o.) a proponowany nolvy typ sp6lki PSA

-

wbrew goloslownym twierdzeniom zawartym

w

uzasadnieniu projektu ustawy,

iZ ma

on promowai realizacjg tzw. startup6w, cryIi przedsigwzigi gospodarczych realizowanych

w

w sytuacji znacnrcj

obszarze nowych technologii,

niepewnoSci rynkowej

danemu przedsigwzigciu korzystnego modelu biznesowego

-

i

zapewnienia

jest jedynie skomplikowanym

jurydyczrie konglomeratem r6znych regulacji: czgsciowo sp6lki z o.o., a czgsciowo sp6lki
akcyjnej, z pewnymi propozrycjami, kt6re budz4zastrze?enrazewzglgd6w etycznych, a kt6re
bazuiq na nietrafirym zalohetiu, i:s przedsigbiorcy

i inwestorzy s4 naiwnymi amatorami

nierozumiej4cymr ntaczeria r6zrych ,,cwaniackich" postanowieri ustawy dotycz1cych
konsbukcji

i

funkcjonowania proponowanej nowej sp6lki PSA

propozycje zmian dotyczq, nie zwyklej ustawy, ale kodeksu

(o czym nizej). Po drugie,

- i w tym wzglgdzie istriej4
w

pewne dyrektywy legislacyjne, kl6re nie zostaly zachowane. Po trzecie,

Ministerstwie

SprawiedliwoSci dziala Zesp6l ds. nowelizacji Kodeksu sp6lek handlowych przy Ministrze
Sprawiedliwo5ci powolany zanqdzemem Ministra Sprawiedliwo3ci z dnia 26 listopada 2018

r., kt6rego

zadaniem jest analiza

i

proponowanie propozycji zmian

w

Kodeksie sp6lek

handlowych, a kt6ry to zespol zostal pominigty przezprojektodawc6w wprowadzenia do tego
Kodeksu Prostej Sp6lki Akcyjnej.

Nieliczne zmiany (czgsto bardzo kontrowersyjne) dotychczasowych regulacji sp6lki

z o.o. i

sp6lki akcyjnej, prowadz4ce do uksztaltowania formy prawnej Prostej Sp6lki

Akcyjnej

w projekcie

ustawy

o zmianie Kodeksu

sp6lek handlowych nie uzasadniaj4

tel. / f ax (22) 826 78 53, tel. (n) 826 75 7'1,, e-nl.arl: inp@inp.pan.pl
http:/ /www.inp.pan.pl NIP: 525{0G9T93 REGON: 000325802
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jakqs jakoSciowo now4 sp6lk4 handlow4

- i to traktowan4 jako sp6lka kapitalowa (przy wymogu minimalnego kapitalu akcyjnego
w wysokoSci I zl). Ogromna wigkszoS6 proponowanych przepis6w dotycz4cych PSA to po
prostu sformulowania dotychczasowych przepis6w,

z

ewentualnymi drobnymi zmianami

redakcyjnymi. Co do propozycji nowych mo2na natomiast zglosi6 nastgpuj4ce uwagi:

til

w proponowanym art.

3002 projektu ustawy przewiduje sig

Swiadczenie pracy lub uslug, co nie jest dopuszczalne

jako wklad do sp6lki PSA

w sp6lce kapitalowej; w odr62nieniu

od wniesienia wkladu pienigznego lub np. prawa wlasnoSci, wniesienie ,,Swiadczenia pracy

lub uslug" jest w
2e

w

rzeczywistoSci wniesieniem

dlugu

chodzi

o

zobowi4zanie,

przyszloSci dojdzie do Swiadczenia na rzecz sp6lki o trudnej do okreSlenia wartoSci

majqtkowej;

tiil

w art. 300s $ 2 projektu przewiduje sig mo2liwo56

okreslenia terminu na wniesienia

wklad6w w umowie sp6lki, uchwale zgromadzenra akcjonariuszy lub znz4dtt

- najp6zriej

w terminie 3 lat od zarejestrowania sp6lki, ale od pocz4tku akcjonariusz moire wykonywai
prawo glosu (w tym np. z4da(: wyl1czenta innego akcjonariusza ze sp6lki,liczy sig przy tym

liczba glos6w, a nie akcji

-

zob. art. 300e, a szczeg6lnie art. 300s0, gdy np. dojdzie

do trniewaznienia akcji z powodu niedokonania pokrycia akcji wkladami do sp6lki);

tiiil

w art. 300ts $ 4 projektu przewidziana jest zupelnie pozoma ochrona kapitalu spolki;

$ 5 jest zbyt og6lnikowy, $ 6 przewiduje sig niezrozumial4 wyptatg z kapitalu akcyjnego
sp6lki; nalezy doda6, ze w opiniowanym projekcie zrezygnowano z przeprowadzenia testu
wyplacalno6ci przed lvyplat4 dywidendy (byl w poprzedniej wersji), co dodatkowo oslabia
pozycjg wierzycieli;

[iv] w aft. 30016 - wadliwy jest brak zaleimoSciwyplaty dywidendy od pokrycia akcji;
tv] w art. 30020 - bardzo niejasny przepis; nie bardzo wiadomo o jakie ,,Srodki"

chodzi

w tym postanowieniu;

[vi] w art. 3002r projektu

[vii]

art.

30026

-

wystgpuje zbyt og6lnikowe sforrnulowanie (,,wartoSd godziwa");

przewidziany

tu

super-przywilej akcji zaloirycielskich

-

zachowanie

dotychczasowej proporcji liczby glos6w w sp6lce pomimo objgcia nowych akcjiprzez innych

akcjonariuszy (ma to szczeg6lne znaczerie np.przy z4daniu wyl4czenta wsp6lnika" zob. m.
30048)

jest nie do z-aakceptowania ze wzglgdu na sw6j nieuczciwy charakter: pozwala

wsp6lnikowi, kt6rego wklad do sp6lki wynosi np. 1000

zl na uzyskiwanie w

tel. / fax (22) 826 78 53, tel. (22) 826 75 77, e-marl: inp@inp.pan.pl
http:/ /www.inp.pan.pl NIP: 52!00U93-83 REGON: 000325802
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wigkszych uprawnieri, niZ przysluguj4 wsp6lnikom, kt6rych wklady w)mosz4 dziesi4tki
milion6w zlotych; te skomplikowane przepisy czyniyze sp6lki PSA

- jak to okreslil wybitny

profesor prawa handlowego na konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim w dniu

22lutego 2019 r. -,,grg w 3 karty nabazarze R6zyckiego";

[viii] w art. 30028projektu przewidziano super-przywilej polegaj4cy

na prawie powolywania

i odwotywania czlonk6w zarz1dui rady nadzorczej (niezaleinie od liczby posiadanych akcji);

[ix] w art. 300ae projektu przewidziano

zqAanie akcjonariusza orzeczeria przez s1d

o ust4pieniu ze sp6lki pol4czone z obowi4zkiem z.aplaty za akcje ustgpuj4cego

-

takZe np.

w sytuacji, gdy sp6lka nie ma odpowiednich Srodk6w (pienigdzy);

[x] w art. 30050 projektu przewidziano

uniewaznienie akcji z braku pokrycia ich wkladem;

aco z sytuacjami, gdy akcjonariusz wykonal juz prawa ztychakcji (np. glosowal)?;

[xi]

trudno zaakceptowat przewrdzian4 w art. 30055 projektu moZliwoS6 powolania czlonka

organu na czas nieoznaczony;

[xii]

w art.

300rre pkt 3 projektu przevidziano zbyt ocenne przeslanki przy przynaniu

s4dowi bndzo duzego zakresu w\adzy w orzekaniu,orozwi4zaniu sp6lki.

W konkluzji naleLy uzna6, 2e zaproponowana metoda reformy polskiego prawa spolek
poprzezwprowadzenie obok sp6lki z o.o. i spotki akcyjnej nowej ,,rzekomo" kapitalowej sp6tki (PSA)
nie jest prawidlowa w Swietle zasad techniki prawodawczej oruz ekonomicznej analizy prawa
uwzglgdniaj 1cej rzeczywist4 potrzebg i efektywnoS6 znian legislaryjnych.
Dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
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