
W dniu 15 maja b.r. w Dzienniku Ustaw ogloszona zostala
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w
zakresie dzialan oslonowych w zwiazku z rozprzestrzenianiem
sie wirusa SARS-CoV-2 – tzw. Tarcza 3.0.

Tarcza 3.0 wprowadza zmiany do kilkudziesieciu ustaw, w tym
do Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy –
Kodeks spólek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(„Ustawa”), zawierajacej rozwiazania dotyczace
dematerializacji akcji spólek akcyjnych i komandytowo-
akcyjnych.

Tarcza 3.0 odsuwa w czasie, wynikajace z Ustawy, terminy na
dokonanie okreslonych czynnosci zwiazanych z
dematerializacja akcji. Przypominamy ponizej, jakie czynnosci
przygotowawcze powinny podjac spólki akcyjne i
komandytowo-akcyjne, aby zadoscuczynic obowiazkom
wynikajacym z Ustawy.

Co sie zmieni?

W swietle przepisów Tarczy 3.0 z dniem 1 marca 2021 r. akcje
spólek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych przestana miec
forme dokumentu (Ustawa stanowila dotychczas, ze
dematerializacja akcji nastapi z dniem 1 stycznia 2021 r). Beda one
podlegaly, co do zasady, rejestracji w tzw. rejestrze akcjonariuszy
prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia
rachunków papierów wartosciowych (np. dom maklerski).

Rejestr akcjonariuszy bedzie prowadzony w postaci
elektronicznej.

Podmiot prowadzacy rejestr akcjonariuszy bedzie dokonywac wpisu
w rejestrze akcjonariuszy na zadanie spólki lub osoby majacej
interes prawny w dokonaniu wpisu i, w tym celu, bedzie badac tresc
i forme dokumentów uzasadniajacych dokonanie wpisu.Istotne jest,
ze wobec spólki za akcjonariusza bedzie uznawana, co do zasady,
tylko ta osoba, która bedzie wpisana do rejestru akcjonariuszy (a
nie – jak obecnie – osoba wpisana do ksiegi akcyjnej lub posiadacz
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akcji na okaziciela).

Spólka powinna pieciokrotnie wezwac swoich akcjonariuszy do
zlozenia dokumentów akcji w spólce, za pisemnym pokwitowaniem
wydanym akcjonariuszowi, przy czym pierwszego wezwania spólka
powinna dokonac do dnia 30 wrzesnia 2020 r. (a nie – jak stanowila
Ustawa – do dnia 30 czerwca 2020 r.).

Przed pierwszym wezwaniem, spólka jest obowiazana do zawarcia
z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów
wartosciowych, wybranym przez walne zgromadzenie, umowy o
prowadzenie rejestru akcjonariuszy (w przypadku spólki, której
walne zgromadzenie podjelo uchwale o zarejestrowaniu jej akcji w
depozycie papierów wartosciowych, obowiazkowe jest zawarcie
umowy o rejestracje akcji w depozycie papierów wartosciowych).

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji zachowaja moc
dowodowa wylacznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza
wobec spólki, ze przysluguja mu prawa udzialowe. Z tym samym
dniem moc prawna uzyskaja wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

Na co powinna dzis zwrócic uwage spólka i jej akcjonariusze?

Z uwagi na wskazane wyzej okolicznosci (przymusowa
dematerializacja akcji i uczestniczenie w niej niezaleznego
podmiotu prowadzacego rejestr akcjonariuszy) zasadne jest, aby
spólki akcyjne i komandytowo-akcyjne dokonaly ustalen co do
prawidlowosci i aktualnosci tresci wydanych przez siebie
dokumentów akcji oraz aby, w razie koniecznosci, podjely stosowne
dzialania naprawcze w tym zakresie. Jesli natomiast spólka, z
jakiejkolwiek przyczyny, nie wydala jeszcze dokumentów akcji,
powinna to jak najszybciej uczynic.

Istotne jest równiez upewnienie sie przez zarzady spólek, ze
prowadzona przez nie lub na ich zlecenie ksiega akcji imiennych i
swiadectw tymczasowych (ksiega akcyjna) odzwierciedla aktualny
stan prawny i faktyczny oraz, o ile zajdzie taka potrzeba, dokonanie
odpowiednich zmian w tej ksiedze.

Powyzszym dzialaniom powinny, stosownie do okolicznosci,
towarzyszyc wlasciwe dzialania o charakterze korporacyjnym (np.
podjecie uchwal przez odpowiednie organy spólki).

Jak mozemy pomóc?

Kancelaria D. Dobkowski sp. k. swiadczy pomoc prawna w zakresie
m. in. szeroko pojetego prawa spólek.

W kontekscie wskazanych wyzej okolicznosci towarzyszacych
obligatoryjnej dematerializacji akcji, wspieramy naszych Klientów m.
in. przy weryfikowaniu tresci wydanych przez nich lub na ich rzecz
dokumentów akcji, analizujemy tresc ksiag akcyjnych oraz
dokonujemy przegladu innych dokumentów korporacyjnych, a w
przypadku zaistnienia nieprawidlowosci w tym zakresie –
pomagamy naszym Klientom we wdrazaniu odpowiednich dzialan
naprawczych. Wszystko to czynimy z mysla o tym, aby podmiot,
który od dnia 1 marca 2021 r. bedzie prowadzil rejestr akcjonariuszy
danej spólki (np. dom maklerski) nie mial zadnych zastrzezen co do
tresci i formy dokumentów mogacych stanowic podstawe wpisu do
tego rejestru.

Jesli moglibysmy sluzyc Panstwu wsparciem prawnym w
powyzszym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt. 




