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NOWE OBOWIĄZKI DLA WŁAŚCICIELI AKCJI 

W SPÓŁKACH AKCYJNYCH 

ORAZ KOMANDYTOWO - AKCYJNYCH



Nowe obowiązki dla właścicieli akcji w spółkach akcyjnych 

i komandytowo-akcyjnych - związane z dematerializacja akcji.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. nowelizująca m.in. kodeks spółek handlowych, wprowadza

szereg rozwiązań, których głównym celem jest zagwarantowanie wymiany informacji

o osobach, którym przysługują akcje spółek niepublicznych. Służyć ma temu m.in.

wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych oraz

spółkach komandytowo-akcyjnych oraz obowiązku rejestracji akcji tych spółek w rejestrze

akcjonariuszy.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. z mocy prawa wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji

wydanych przez spółkę . Oznacza to, że spółki te będą zobowiązane do usunięcia z obrotu

akcji w formie papierowej, które zostaną zastąpione akcjami w postaci elektronicznej. Również

z dniem 1 stycznia przyszłego roku moc prawną uzyskają wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Mimo tak odległego terminu, nowelizacja nakłada na spółki obowiązek przeprowadzenia

działań przygotowawczych.

Działania, o których podjęciu i przeprowadzeniu należy pamiętać:

▪ wybór przez walne zgromadzenie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Rejestry takie prowadzone będą – w formie elektronicznej – przez podmioty uprawnione

do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

▪ zawarcie umowy z wybranym podmiotem do 30 czerwca 2020 r. Wyjątkiem będą

spółki, których walne zgromadzenie podejmie uchwałę o zarejestrowaniu ich akcji

w depozycie papierów wartościowych – wówczas konieczne będzie zawarcie umowy

o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

▪ pięciokrotne wezwanie swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Wezwania te nastąpić powinny w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia

spółki, a informacja o wezwaniu powinna być udostępniana na stronie internetowej spółki,

gdzie powinna pozostać przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r., a kolejne nie mogą być

dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Przy tym

pamiętać należy, że umowa z podmiotem prowadzącym rejestr powinna być zawarta

jeszcze przed wystosowaniem pierwszego wezwania.

Nowe obowiązki spółek związane z dematerializacją akcji 2

marianskigroup.pl         



Prawidłowe rozplanowanie opisanych działań, jest o tyle istotne, że nowelizacja wprowadza

sankcję grzywny w wysokości do 20.000 zł wobec osób uprawnionych do prowadzenia

spraw i reprezentowania spółek, które dopuszczą do tego, że wbrew obowiązkowi spółka nie

dokona wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji lub też nie zawiera umowy

o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów

wartościowych.

UWAGA! od dnia 1 stycznia 2020 r. spółki akcyjne i komandytowo-akcyjna mają obowiązek

prowadzenia własnych stron internetowych, których obowiązkowym elementem jest odrębne

miejsce poświęcone komunikacji z akcjonariuszami. Spółki zobowiązane są do zamieszczania

tam ogłoszeń wymaganych przez prawo lub ich statuty. Ponadto spółki zobowiązane są do

zgłaszania i aktualizacji adresu strony internetowej do rejestru KRS.
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Uprzejmie prosimy, abyście Państwo potraktowali niniejszy

materiał, jako informacyjny i nie mający charakteru opinii lub

porady prawnej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości

zapraszamy Państwa do kontaktu.

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.K.

tel. 42 207 76 76

kancelaria@marianskigroup.pl

Biura: Warszawa, Łódź, Wrocław, Częstochowa
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