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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

_______________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 30 lipca 2019 r.

Druk nr 1257 A

_______________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r.
ustawie o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 23 lipca 2019 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2019 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Stanisław Gogacz

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 r.
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu:
„1a) w art. 30033 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu
prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;”;
1b) w art. 30037 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa
rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu
wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj,
serie i numery nabytych albo obciążonych akcji.”;
1c) w art. 30038 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest
wpisana do rejestru akcjonariuszy.”;”;

2)

w art. 1 w pkt 5, w art. 3282 w § 2 wyraz „okresu” zastępuje się wyrazem
„terminu”;

3)

w art. 1 w pkt 5, w art. 3289 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa
rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu
wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj,
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serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabytych albo
obciążonych akcji.”;

4)

w art. 1 w pkt 14, w § 1 po wyrazie „ustawy” dodaje się wyraz „z”;

5)

w art. 1 po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:
„38a) art. 515 otrzymuje brzmienie:
„Art. 515. § 1. Spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki
przejmowanej udziały albo akcje ustanowione w wyniku podwyższenia
kapitału zakładowego, akcje bez wartości nominalnej albo udziały albo akcje
własne nabyte zgodnie z art. 200, art. 30047 i art. 362 oraz objęte
w przypadkach, o których mowa w art. 30048 i art. 366. Spółka przejmująca
może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne,
które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.
§ 2. W celu przyznania udziałów albo akcji wspólnikom spółki
przejmowanej spółka przejmująca może nabyć udziały albo akcje własne,
których łączna wartość nominalna, wraz z udziałami albo akcjami nabytymi
uprzednio przez tę spółkę, spółki lub spółdzielnie od niej zależne lub osoby
działające na jej rachunek, nie przekracza 10% kapitału zakładowego.”;”;

6)

w art. 1 po pkt 42 dodaje się pkt 42a w brzmieniu:
„42a) art. 5891 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5891. Kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem prostej
spółki akcyjnej, dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów na akcje,
warranty subskrypcyjne lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub
podziale majątku spółki
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do 6 miesięcy.”;”;

7)

w art. 1:
a) w pkt 44, w pkt 1 skreśla się wyrazy „, fałszywe imienne świadectwo
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depozytowe wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi”,
b) w pkt 45, w pkt 1 skreśla się wyrazy „, fałszywym imiennym świadectwem
depozytowym wystawionym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi”;

8)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) w art. 9113 § 2 otrzymuje
brzmienie:
„§ 2. W razie zajęcia praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze
akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 i w art. 3281 § 1 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 505 i …), komornik występuje także z żądaniem ujawnienia zajęcia tych
praw do podmiotu prowadzącego ten rejestr, wzywając go do zawiadomienia,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, o:
1)

dacie wpisania zajęcia praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy albo
przeszkodzie do jego dokonania;

2)

liczbie lub wartości oraz rodzaju, seriach i numerach albo odrębnych
oznaczeniach, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
obrocie instrumentami finansowymi, zajętych praw majątkowych, jeżeli
rejestr akcjonariuszy zawiera takie dane.”.”;

9)

w art. 3 w pkt 4, w art. 95c w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) liczbie lub wartości oraz rodzaju, serii i numerze albo odrębnym
oznaczeniu, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
obrocie

instrumentami

finansowymi,

prawa

majątkowego

i wierzytelnościach z tego prawa, jeżeli rejestr akcjonariuszy
zawiera takie dane.”;

10)

w art. 4, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo
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art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i …), jeżeli objęcie akcji jest
związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego, albo”;

11)

w art. 5, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wpisu do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 30030 § 1 albo
art. 3281 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i …), jeżeli objęcie akcji jest
związane odpowiednio z warunkową emisją akcji albo z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego, albo”;

12)

w art. 6 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „poz. 55, 60 i 534)” dodaje się
wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako
pkt 2 i dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
„1) w art. 38:
a)

w pkt 7 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji
przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną
wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę
o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;”,

b)

w pkt 8a lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji
przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną
liczbę

emitowanych

akcji,

a

także

wzmiankę

o

prawie

obligatariuszy do udziału w zysku,”,
c)

w pkt 9 lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji
przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną
wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę
o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;”,

d)

w pkt 9a lit. j otrzymuje brzmienie:
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„j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji
przyznawanych za te obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy
do udziału w zysku;”;”;

13)

w art. 8 w pkt 3, w art. 10a w ust. 2 wyrazy „art. 4063 § 4” zastępuje się wyrazami
„art. 4063 § 5”;

14)

w art. 8 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w art. 147 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Tajemnica

zawodowa

obejmuje

informację

uzyskaną,

przez

osobę

wymienioną w art. 148 ust. 1, w związku z podejmowanymi czynnościami
służbowymi w ramach pozostawania w stosunku pracy, zlecenia lub w innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, dotyczącą chronionych prawem
interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z obrotem
instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach regulowanej
ustawą działalności objętej nadzorem Komisji lub zagranicznego organu
nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach
wykonywania tego nadzoru, oraz czynności związanych z prowadzeniem
rejestru akcjonariuszy, w szczególności informację zawierającą:”;

15)

w art. 8 w pkt 5:
a) w lit. d:
– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: „po pkt 22 dodaje się pkt 22a
w brzmieniu:”,
– pkt 23 oznacza się jako pkt 22a,
– skreśla się pkt 24,
b) dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy, spółce, której akcje
są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez tę
firmę lub ten bank, lub jej akcjonariuszowi – w przypadku i
zakresie określonych w art. 30035 i w art. 3285 ustawy z dnia 15
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września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.”.”;

16)

w art. 8 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) po art. 178d dodaje się art. 178e w brzmieniu:
„Art. 178e. 1. Kto wystawia fałszywe świadectwo, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2.

Tej

samej

karze

podlega,

kto

posługuje

się

fałszywym

świadectwem.”.”;

17)

w art. 9:
a) w pkt 1, w pkt 20 wyrazy „obrotu w alternatywnym systemie” zastępuje się
wyrazami „alternatywnego systemu”,
b) w pkt 3:
– w lit. a, w ust. 1 wyrazy „do obrotu w alternatywnym systemie” zastępuje się
wyrazami

„do

alternatywnego

systemu”

oraz

wyrazy

„z

obrotu

w alternatywnym systemie” zastępuje się wyrazami „z alternatywnego
systemu”,
– w lit. c, w ust. 4 wyrazy „obrotu w alternatywnym systemie” zastępuje się
wyrazami „alternatywnego systemu”,
– w lit. e, w ust. 13 wyrazy „obrotu w alternatywnym systemie” zastępuje się
wyrazami „alternatywnego systemu”,
c) w pkt 4:
– w art. 91a wyrazy „obrotu w alternatywnym systemie” zastępuje się
wyrazami „alternatywnego systemu”,
– w art. 91b w ust. 1 wyrazy „obrotu w alternatywnym systemie” zastępuje się
wyrazami „z alternatywnego systemu” oraz wyrazy „lub w alternatywnym
systemie” zastępuje się wyrazami „lub z alternatywnego systemu”,
d) w pkt 5, w art. 92 w ust. 1:
– w pkt 3 użyte dwukrotnie wyrazy „obrotu w alternatywnym systemie”
zastępuje się wyrazami „alternatywnego systemu”,
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wycofanie z obrotu na rynku regulowanym lub z alternatywnego systemu
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obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki publicznej,
które są jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w innym państwie, z
tym że obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które
zostały nabyte w wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów
wartościowych prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec
drugiego dnia od dnia ogłoszenia tego wezwania;”,
– w pkt 5 wyrazy „obrotu w alternatywnym systemie” zastępuje się wyrazami
„alternatywnego systemu” oraz wyrazy „w alternatywnym systemie obrotu
wyłącznie” zastępuje się wyrazami „wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu wyłącznie”,
e) w pkt 7, w ust. 5 wyrazy „w alternatywnym systemie” zastępuje się wyrazami
„z alternatywnego systemu”;

18)

po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 483 i 2243) w art. 19:
1)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uchwała o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych
w zamian za te obligacje podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Jeżeli
emitentem jest spółka, która podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, wzmianka o uchwale wskazująca maksymalną wysokość
podwyższenia kapitału zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej –
maksymalną liczbę akcji, również podlega wpisowi do tego rejestru. Data
przydziału i wydania obligacji nie może być wcześniejsza niż data wpisu.”;

2)

w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zakres przyznawanego prawa oraz warunki jego realizacji, w tym rodzaj
akcji przyznawanych w zamian za obligacje;”.”;

19)

w art. 13, w pkt 10 wyrazy „art. 3282” zastępuje się wyrazami „art. 30032
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i art. 3282”;

20)

w art. 15 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.”;

21)

w art. 19 w ust. 1 wyrazy „obrotu w alternatywnym systemie” zastępuje się
wyrazami „alternatywnego systemu”;

22)

w art. 22 po wyrazie „wyjątkiem” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza
się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2) art. 1 pkt 1a–1c i 42a oraz art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 marca
2020 r.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

