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Summary 
This essay presents the most important legal regulations for protection of 
shareholders rights. The following work will concentrate on two legal 
systems, namely Swedish and Polish. The goal is to compare legal 
regulations concerning the protection of minority shareholders and finding 
the relevant similarities and, even more importantly, the differences 
characteristically for each country. The context of the presentation is to 
clarify what possibilities a potential investor possesses when becoming an 
shareholder in a Swedish or a Polish company. 
 
This thesis embraces the essential issues of principle of equality and the 
principle of majority, the two leading thoughts in the company law structure 
in those two countries concerned. It also presents a more general 
introduction to most essential regulations that will provide widespread 
information for the individual shareholder. Based on the law rules and 
doctrine, this thesis will end in important conclusions reinforced by 
scientific articles. The overall result is that both of the legal systems provide 
for very similar regulations mainly because of the influences from the 
European Union. Therefore some vital comparison with the European 
documents will take place in the discussion. 
 
This essay is also a source of other, non-judicial considerations. Some of the 
facts concerning the economic freedom of the two countries in focus will be 
presented. Some economic perspectives and disputes will be introduced 
from an international point of view. Those topics will provide a presentation 
of the resent research and legal issues in developing and mature economies. 
Those presentations should be seen as example rather than general matters 
of concern in the studied countries.   
 
The reader is also given the opportunity to directly exploit the original 
paragraphs of the polish law rules, which simplifies the verification of the 
truthfulness of this paper. 

 1



Sammanfattning 
Uppsatsen presenterar övergripande de svenska och polska reglerna 
beträffande skydd för minoritetsägare i aktiebolagen. Till och börja med 
presenteras viktiga principer inom aktiebolagsrätten: likhetsprincipen och 
majoritetsprincipen. Därefter följer en kort skiss över hur bolagsstämmorna 
är utformade i respektive land, då de flesta av minoriteternas rättigheter 
utövas vid just en bolagsstämma. Efterföljande avsnitt ger en överblick över 
vilka bestämmelser som erhållit status som minoritetsskydd och hur de i 
huvuddrag kan utnyttjas. I analysen sker en jämförelse där utöver 
framhävandet av likheter och skillnader sker även en diskussion över 
lämpligheten av och förutsättningarna till nyttjandet av dessa skyddsregler. 
Två av de viktigaste resultaten visar på många likheter mellan dessa två 
rättssystem som i första hand kommer till uttryck i vikten av engagemang i 
bolagets angelägenheter genom minoritetsägare. 
 
Författaren har även önskat beröra vissa frågor av en mera allmän natur som 
belyser läget på den internationella arenan. Framförallt vissas på den senaste 
forskningen inom och huvudproblematiken med önskan att genomföra 
snabba affärer bolagen emellan. Till begrepp vilka används internationellt 
hör så kallade squeeze out affärer samt tunnelling. Dessa utreds i korthet ur 
ekonomiskt perspektiv för att ge läsaren bättre förståelse för ämnet. 
 
Uppsatsen har huvudsakligen följt den juridiska rättsdogmatiken. Värt att 
lyfta fram är att den polska lagtexten presenteras i sin helhet, för att skapa 
transparens i utredningen och för att underlätta verifieringen för potentiella 
intressenter. 
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Förkortningar 
ABL  Aktiebolagslagen (2005:551) 
EU  Europeiska Unionen 
HD  Högsta domstolen 
HovR  Hovrätten 
Lst  Länsstyrelse 
NJA  Nytt Juridisk Arkiv 
k.c  Kodeks cywilny  
k.s.h  Kodeks Spolek Handlowych (The Commercial   

Code) 
OECD  Organization for Economic Co-Operation and            

development 
prop.  Regeringens proposition  
SA  Sad Apelacyjny ( Apellationsdomstolen) 
SN   Sad Najwyzszy (motsv. Högsta domstolen) 
SOU  Statens offentliga utredningar 
VD  Verkställande direktör 
ÅRL  Årsredovisningslagen 
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1 Inledning  

1.1 Huvudproblematiken 
Den problematik som kommer att få särskilt uppmärksamhet i denna 
uppsats är situationer i vilka majoritetsägare utnyttjar sin starka ställning i 
bolaget vilket leder till att övriga aktieägare missgynnas. En av 
anledningarna kan vara det vinstdrivande syftet som är ett starkt drivmedel 
för åstadkommande av vinstmålet. För att jakten på avkastning inte skall 
spåra ur och anta oacceptabla former har olika rättsordningar valt att lösa 
problemen på olika sätt.  Nationellt förekommer numera en rad 
bolagsstyrningskoder i vilka detaljregleringar för ett korrekt och rättvis 
bolagsstyrning målas upp. Denna nya gren kallas inom bolagsvärlden för 
corporate governance och behandlar huvudsakligen formella regler för 
bokföring och finansiell rapportering samt den verkställande direktörens och 
styrelsens interna och externa relationer. Koderna skall även stärka 
ägarrollen och verka för ett aktivt ägande. Bolagsskodens riktlinjer är av stor 
relevans i sammanhanget och kommer att i korthet återges i den kommande 
framställningen. Tanken bakom dessa koder är att alla bolag noterade på 
börser skall i framtiden rätta sig efter dess föreskrifter.  
 
Situationen inom näringslivet är dock långt ifrån perfekt. Fortfarande 
förekommer det att enskilda aktieägare diskrimineras i bolagen. Ett enkelt 
exempel är en enskild placerare och dennes handlingsmöjligheter gentemot 
bolaget.  Inte ens för en lekman är det svårt att föreställa sig vilken ställning 
denna aktieägare har i förhållande till bolaget. Hans avkastning på 
aktieinnehavet är beroende av bolagets förehavanden och hans position 
inom bolaget som en aktiv aktör svag. Därför kan man fråga sig om så 
verkligen är fallet eller om det de facto finns sätt att komma åt och kunna 
påverka bolagets verksamhet i önskad riktning och samtidigt stärka sin egen 
ställning.  
 
För att se hur situationen aktieägare emellan har reglerats internationellt, bör 
internationella sammanslutningar såsom OECD och EU studeras, vilkas 
betydelse i detta sammanhang är mer än relevant. På nationell nivå finns de 
flesta regleringar på lagnivå. Det är de nationella aktiebolagslagarna som 
sätter gränser och skapar regler inom näringslivet och är rättsenlighetens 
primära källa. Det essentiella att komma ihåg är lagens preventiva syfte. 
Aktiebolagslagarnas föreskrifter finns i första hand till för att bolagen inte 
skall försöka att ägna sig åt orent spel med oönskade effekter för samhället i 
stort, varför det är synnerligen viktigt att i egenskap av aktieägare känna till 
dessa regler, deras struktur och tillämpningsområden. 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att jämföra de polska och de svenska reglerna 
beträffande minoritetsägarskydd. Intentionen är att enbart ge en 
övergripande bild av rättsläget då en aktieägare avser att investera i dessa 
länder. De huvudsakliga frågorna vilka besvaras i denna uppsats är: Vilka 
minoritetsskyddsregler finns det i Polen? Vilka minoritetssyddsregler finns 
det i Sverige? Finns det skillnader? Hur påverkar EU:s lagstiftning 
utformningen av rättsreglerna? 

1.3 Avgränsningar 
Lagregleringen i båda länderna spänner över flera rättsområden och 
problematiken är tämligen invecklad. Därför har jag i denna uppsats valt att 
fokusera på den enskilda aktieägarens och minoritetsgruppers övergripande 
handlingsmöjligheter. Denna typ av begränsning kommer att ge en tydlig 
och rättvisande överblick över rättssystematiken i båda länderna. Utöver 
detta kommer uppsatsen huvudsakligen att kretsa kring bolagsstämman och 
rättigheter som aktieägaren kan utöva just i samband med en bolagsstämma.   
 
För jämförelsens skull har jag lagt stor vikt vid att finna de bestämmelser 
som anses vara de typiska minoritetsskyddsregler i båda länderna. Mindre 
relevanta bestämmelser för uppsatsen, alltså sådana som inte omedelbart 
anknyter till bolagsstämman och således inte faller inom ramen för syftet 
med uppsatsen, kommer inte att omfattas av denna framställning.  
 
Uppsatsen beaktar den enskilde minoritetsaktieägares perspektiv. 
Utredningen kommer att ge riktlinjer för hur dessa grupper kan dra nytta av 
sina rättigheter och hur de bör uppfylla sina skyldigheter. Ett annat 
perspektiv, som löper parallellt med det nyss nämnda är näringslivets 
perspektiv. Viktiga begrepp som näringsfrihet och vinstdrivande 
organisation kommer att klarläggas och förtydligas i analysdelen. Även 
majoritetsprincipen skall analyseras ur näringslivets perspektiv.  

1.4 Metod 
Uppsatsen är skriven med en traditionell rättsdogmatisk metod. Denna 
innefattar källor som lag, praxis, förarbeten och doktrin. Väldigt stor roll i 
uppsatsen kommer att fyllas av lagar och förarbeten, speciellt när det gäller 
klargörande av rättsläget i de berörda länderna. När det gäller jämförelsen 
med andra länders rättsystem, vilket kommer att ta sin huvudsakliga 
skepnad i diskussionen, har min utredning vänt sig till relevant forskning på 
området, presenterat i en rad vetenskapliga artiklar. 
 
För undersökningen av de polska reglerna har jag använt mig av den 
gällande lagtexten som löpande förkortas som k.s.h. och k.c.. Den 
förstnämnda förkortningen står för den polska bolagslagen (k.s.h.) som 
innehåller regler om aktiebolag, bolag med begränsat ansvar och andra 
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handelsbolag. Den andra förkortningen betecknar den polska civillagen 
(k.c.) vari allmänna bestämmelser med tillämpning inom k.s.h. finns. 
Presenterad praxis har funnits i SA och SN. Dessa förkortningar står för 
apellationsdomstol (SA) och högsta domstol (SN). För att ta del av 
rättsfallen i heltext har jag vänt mig till respektive domstol. 
 

1.5 Disposition 
Till att börja med kommer arbetet att presentera hur bolagsstämmorna i båda 
länderna går till. Detta är relevant då bolagsstämman är det huvudsakliga 
forum där aktieägare får utöva sina rättigheter. Därefter kommer en 
övergripande bild att ges över hur Sverige och Polen valt att rättsligt 
säkerställa minoritetsägarnas rättigheter. Presentationen kommer att beröra 
de viktigaste lagrummen (k.s.h. i Bilaga 1) och kort återge relevant praxis. 
En viktig komponent utgörs i detta sammanhang av förarbeten och 
lagkommentarer. I detta avsnitt är det viktigt att presentationen ger en klar, 
strukturerat bild av rättsläget, som vid behov är lätt att följa upp. 
 
I diskussionen kommer en jämförelse ske av de presenterade delarna. 
Meningen är framförallt inte att bedöma eller fördöma någon av 
regleringarna utan att utgå ifrån den enskilde placeraren och dennes 
möjligheter att fritt agera på europeiska marknader, idag och imorgon. 
Författaren har även tillåtit sig att ge förslag på hur systemet skall göras 
enklare för internationellt agerande och givit sina synpunkter på dessa 
aspekter.  
 
Utgångspunkten är att de regleringar vilka presenteras för respektive land 
utgör det landets gällande bestämmelser till skydd för minoriteter. Att vissa 
bestämmelser inte har sin motsvarighet i det andra landet innebär att dessa 
frågor antingen lösts på annat sätt eller att minoriteter inte äger rättsligt 
skydd på området. Fallet kan även vara sådant att bestämmelserna vilka 
kräver en enkel majoritet för beslutandeprocessen inte klassificeras som 
bestämmelserna vilka skyddar minoritetsägare. Enklare sagt anses inte 49 % 
av aktieägare vara en minoritet som kräver ett speciellt skydd mot 
majoritetens maktmissbruk. 
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2 Bolagsstämma 

2.1 Inledning 

2.1.1 Betydelsen av Corporate Governance 
Den svenska koden för bolagsstyrning stadgar att: ”Aktieägarnas inflytande 
i bolaget utövas vid bolagsstämman /…/. För att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för ett aktivt utövande av ägarinflytande bör bolagsstämman 
genomföras på ett sådant sätt att en så hög andel som möjligt av totalantalet 
aktier och röster kan vara företrädd på stämman och att ett aktivt 
deltagande från närvarande aktieägares sida i diskussion och 
beslutsfattande underlättas”1. 
 
Utöver de allmängiltiga lösningarna till vilka hör bland annat rätten att bli 
kallad till en bolagsstämma i god tid på ett lämpligt vis, förutsätter koden 
några okonventionella och moderna lösningar. Till denna grupp av 
lösningarna hör bland annat möjligheten till deltagande i bolagsstämma på 
distans med utnyttjande av moderna kommunikationsmedel samt att 
stämmoförhandlingarna skall kunna simultantolkas till andra språk. 
Rekommendationerna är dock inte obligatoriska och det är upp till 
aktieägarkretsen att göra avvägningen huruvida dessa förehavanden är 
ekonomiskt försvarbara. 
 
I Polen finns det två gällande rättsakter vilka reglerar bolagens verksamhet 
utöver den polska bolagsslagen. Den första är den ordinarie koden för 
bolagsstyrning (The Corporate Governance Code for Polish Listed 
Companies (The Gdansk Code)1999) medan den andra innehåller en 
nedteckning av goda seder och andra etiska förhållningsregler för 
bedrivandet av näring (Best Practices in Public Companies 2005). 
Innehållsmässigt förutsätter koden för bolagsstyrning ett stärkt skydd för 
minoritetsaktieägare gentemot majoritetsägaren. Detta skall bland annat 
åstadkommas genom att mins två ledamöter skall vara oberoende av 
majoritetsägaren. I utredningen som genomförts i samband med skapandet 
av bolagskoden har författarna kunnat påvisa betydande brister inom 
ägarförhållanden, kontrollen av företagskoncentrationen, fördelningen av 
ägar- och ledarroller samt en omfattande kränkning av aktieägarnas 
rättigheter. Indikatorer vilka visade på god bolagstyrningsvana var 
styrelseledamöters oavhängighet från majoritetsaktieägaren och internt 
reglering av insider handel. Samtliga av nyss nämnda situationer har funnit 
sin avspegling i kodens text2.   
 
Den andra rättsakten talar om en anständigt agerande från bolagets sida. Till 
anständighetsdragen räknas bland andra ett beaktande av andra intressenters 

                                                 
1 http://www.bolagsstyrning.se/koden/index.aspx?p=18#62. 
2 The Corporate Governance Code for Polish Listed Companies, s.6. 
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intressen (eng. stakeholders), vilka skall bygga på kompromiss och måtta. 
Reglerna är dock ganska löst formulerade för att undvika alltför rigoröst 
ingripande i bolagets verksamhet och för att säkerställa deras flexibilitet vid 
tillämpningen. Dokumentet berör frågor som rör företagets mål och syfte, 
styrelsen och bolagsstämman. Några föreskrifter vilka påträffas i lagtexten 
mjukas upp genom dessa riktlinjer, såsom exempelvis bestämmelser om att 
bolagsstämman skall hållas på den ort där den allra bredaste 
aktieägarkretsens närvarande möjliggörs.3

 
Värt att nämna är att liknande bestämmelser finns i den svenska 
bolagskoden. Kodernas syfte är att ge riktlinjer – en vägledning och inte en 
absolut skylightet till tillämpningen. Majoriteten av bestämmelserna, såsom 
i fallet med den svenska bolagskoden, ställer en nästan orimligt hög 
kravnivå som skall föreställa en sort idealbild vilken skall eftersträvas men 
inte nödvändigtvis uppnås. När det gäller den polska bolagsstyrningskoden 
skall den följas av samtliga börsnoterade företag medan den svenska 
bolagskoden utgör ett obligatorium enbart för börsnoterande bolag med 
börsvärde av minst tre miljoner kronor. Beträffande den svenska koden skall 
kommande förändringar beaktas under första halvåret 2008, som i takt med 
iförandet av EU:s åttonde direktiv kommer bland andra innebära att samtliga 
börsnoterade bolag åläggs en skyldighet att följa koden.4

2.1.2 Dualisktisk och monistisk bolagsledning 
Det polska och det svenska aktiebolagsrättsliga systemets uppbyggnad följer 
två skilda typer av ledningsstruktur – monism och dualism. Skillnaden 
mellan länderna i fråga ligger i antalet och strukturen av ledningsorgan. Den 
polska aktiebolagsrättsliga systematiken följer den dualistiska synen på 
systemets uppbyggnad. Dualism medför att bolaget har ett lednings- och ett 
tillsynsorgan vilka agerar självständigt från varandra. Ledningsorganet har 
till uppgift att leda och ansvara för bolagets verksamhet medan 
tillsynsorganet väljer ledningsorganet och vakar över detta och 
förvaltningen av bolaget. I den polska aktiebolagslagen finns således 
ledning uppdelad i en styrelse och ett tillsynsorgan (motsv. ty. Aufsichstrat). 
I detta sammanhang kan paralleller dras till den tyska aktiebolagslagen, 
Aktiengesellschaft, med dess dualistiska uppbyggnad av ledningsfunktioner.  
I Sverige regerar monismen vilket innebär att åtskillnaden mellan tillsyns- 
och ledningsorgan bortfaller vilket förekommer även i England (Board of 
Directors)5. EU:s medlemsstater har inte lyckats åstadkomma en enhällighet 
i fråga om vilken av principerna som är mera lämplig i bolagsrättsliga 
sammanhang. Istället har det Europeiska Rådet tagit hänsyn till 
användbarheten av både den dualistiska och den monistiska modellen vid 
utformningen av lagstiftningen kring Europabolagen (SE). För den som 
bildar ett Europabolag är det enligt förordningen tillåtet att välja mellan 
dualistisk (art. 39 ff.) och en monistisk (art.43 ff.) organisationsform6. 
                                                 
3 Best Practises in…., s. 9. 
4 Se dir. 76/633/EEG.  
5 Europabolag, s.3. 
6 Rådets Förordning 2157/2001. 
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2.1.2.1 Det polska tillsynsorganet 
För första gången hade det övervakande organet (tysk. Aufsichtsrat) fått sin 
skepnad år 1870 i den tyska handelsbalken (Handelsgesetzt). Organets 
huvudsakliga funktioner hänsyftade till att motverka olika slags bedrägerier 
som härjade i de dåtida aktiebolagen. I dagens rättsystem finner vi 
fortfarande detta ”råd” som ett självständigt fungerande organ i 
aktiebolagen.7   
 
”Rådet” har som sin huvudsakliga uppgift att vaka över bolaget och 
informera aktieägarna – det vill säga - skydda aktieägarnas intressen. I 
svensk rätt finns det ingen egentligt motsvarighet, det som kommer närmast 
är den svenska regleringen om allmän och särskild granskare (kap 10 ABL). 
 
I ett aktiebolag består rådet av minst fem medlemmar, vilka väljs av 
bolagsstämman, såvida inget annat är föreskrivet i bolagsordningen. Det 
finns inga formella krav på vem som kan bli medlem i rådet, men till denna 
funktion kan varken en styrelsemedlem, den verkställande direktören eller 
någon av revisorer kallas. Aktieägare som innehar minst en femtedel av 
aktiekapitalet kan ansöka om att rådmedlemmarna skall väljas på 
nästkommande bolagsstämma. Rådet är skyldig att oavbrutet och 
kontinuerligt vaka över bolagets verksamhet och över samtliga 
verksamhetsgrenar, både internt och externt. Närmare bestämt skall rådet 
bevaka balans- och resultaträkningen genom att göra jämförelser med 
bokföringen, diverse dokumentation och det faktiska läget. Dessutom 
åligger det rådet att granska styrelsens rapporter och förslag till vinstdelning 
och skuldtäckning. En sådan granskning skall följas av en skriftlig rapport 
som skall läggas fram vid årsstämman. För att kunna genomföra detta 
omfattande granskningsförfarande kan rådsmedlemmarna begära insyn i alla 
dokument, begära särskilda rapporter och klarlägganden, revidera bolagets 
förmögenhetsställning och gå igenom all bokföring, utan några som helst 
begränsningar8. Rådets verksamhetsomfång inkluderar tillika behörigheten 
att avstänga någon eller alla av styrelsemedlemmarna i deras yrkesutövning 
och möjligheten att för viss tid ta över de suspenderades arbetsuppgifter9.  
 
Samtliga av de nyss berörda behörigheterna kan få ett breddare omfång 
genom bolagsordningen. Beslutsfattande i rådet sker gemensamt men 
enskilda av deras medlemmar kan delegeras till självständiga 
arbetsuppgifter. Beslut fattas om inget annat sägs i bolagsordningen, med en 
absolut röstmajoritet10.  

                                                 
7 Opalski, Rada nadzorcza……,  s. 16. 
8 Rada Nadzorcza jako organ reprezetujacy….s. 4. 
9 http://www.sciaga.pl/tekst/26212-27-
regulamin_pracy_rady_nadzorczej_spolki_kapitalowej. 
10 Bieniak, Bieniak, s. 306. 
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2.2 Allmänt om svenska bolagsstämmor 
Bolagsstämman, även kallad årsstämma, är ett bolags högsta beslutande 
organ. På bolagsstämman får aktieägare ett tillfälle att utöva sina rättigheter 
– nämligen ”att besluta i bolagets angelägenheter”11. I stort sett kan beslut 
av alla möjliga slag fattas på stämman. Undantagsvis, i enligheten med 6:2 
respektive 12:3 ABL, utgörs den yttre gränsen för bolagsstämmans funktion 
av beslut som rör nedsättning av kapitalet och högsta möjliga 
vinstutdelning12. Viktigt att komma ihåg är att bolagsstämman inte ansvarar 
för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter utan 
att denna funktion tillfaller styrelsen i enlighet med 8:1 ABL. 
 
De generella föreskrifterna om bolagsstämman finns i kapitel 9 ABL. 
Inledningsvis reglerar detta kapitel mer administrativa situationer såsom 
själva rätten att delta i bolagsstämman (9:2), det sättet på vilket en 
aktieägare får utöva sin rätt (9:2) samt aktieägarens rösträtt (9:4). I svensk 
rättsordnig urskiljer man olika typer av bolagsstämmor: ordinarie 
bolagsstämma, extra bolagsstämma och fortsatt bolagsstämma (9:7-9 ABL).  
 
Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall en ordinarie 
bolagsstämma hållas. Syftet med bolagsstämman är att styrelsen ska lägga 
fram årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra dokument av 
betydelse för exempelvis koncernen. Dessa tjänar senare till att besluta om 
fastställelse av resultaträkningen, dispositioner av årsvinsten samt 
ansvarsfrihetsfrågor för styrelsen. Samtliga av dessa moment är enligt lagen 
(9:7 ABL) obligatoriska för den ordinarie bolagsstämman.  
 
Styrelsen, revisor och ägare till minsta en tiondel av bolagets aktier innehar 
befogenheten att kalla till extra bolagsstämma13. Naturligtvis kan inte en 
revisor eller en minoritetsägare sammankalla en bolagsstämma, men 
styrelsen skall, på begäran av dessa, utfärda en kallelse. Det enda villkoret 
som måste uppfyllas är att stämman endast får sammankallas för ett givet 
ändamål (9:8 § 2 st.). 
 
De beslut som kan skjutas upp för behandling, är de som omfattas av 9:7 § 2 
st., p. 1-3 ABL, det vill säga beslut om resultaträkningen, vinstdispositioner 
och ansvarsfrihet. En sådan fortsatt bolagsstämma skall hållas inom ett 
tidsspann av fyra till åtta veckor. Ett ytterligare uppskov är enligt lagen inte 
tillåtet. 

2.3  Den polska bolagsstämman 
Bolagsstämman (walne zgromadzenie) har samma karaktär som 
bolagsstämman i svensk rätt. Bolagsstämman är ett ledningsorgan med vissa  

                                                 
11 Kommentar till kap. 9 §1 ABL. 
12 Johansson, s.9 ff.. 
13 Kommentar till kap. 9 § 8 ABL. 
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obligatoriska funktioner: beslutsfattande och reglering14. Den enskilde 
aktieägaren saknar rätt att på egen hand besluta i ärenden som rör bolaget, 
men bolagsstämman är det forum där denne kan göra sin röst hörd15.  
 
Den polska bolagsstämman regleras i tredje kapitlet k.s.h. som behandlar 
bolagsorganen. Inledande bestämmelserna om bolagsstämman (art. 393 
k.s.h.) reglerar bolagsstämmans kompetens. Till den polska bolagsstämmans 
kompetens räknas beslutsfattande beträffande bland annat fastställandet av 
årsrapporten, årsredovisningen, behandlingen av frågor om ansvarsfrihet, 
realisation och upplåtande av hela bolaget eller dess delar, införskaffande 
och realisation av fast egendom samt emission av företagsobligationer och 
köp av egen aktie16. 
 
Föreskrifterna för ordinarie bolagsstämma stämmer väl överens med de 
svenska. Enligt dessa skall årsstämman hållas inom sex månader från slutet 
av verksamhetsåret. Rekommenderade ämnen som stämman bör fatta beslu 
om är vinstutdelning, godkännande av årsredovisningen samt beslutande i 
ansvarsfrihetsfrågor. Stämman får även hantera andra frågor som inte ryms 
inom det rekommenderade området.  Årsredovisningen och andra finansiella 
rapporter sammanfattande styrelsens och företagsrådets prestationer under 
det föregående verksamhetsåret skall på begäran av aktieägare delas ut 
minst femton dagar innan bolagsstämmans sammanträde17.  
 
För eventuell förlusttäckning skall stämman besluta att en viss andel, dock 
minst 8 % av årets vinst, skall flyttas till reservfonden, tills denna 
reservfond uppgår till lägst en tredjedel av det egna kapitalet (art.396). Till 
reservfonder skall även överkurs från eventuella nyemissioner och 
tilläggsbetalningar för aktieinnehav föras. Bolagsordningen kan förutsätta 
en möjlighet till bildande av andra fonder som för säkring av 
förlusttäckningen. Beslut om huruvida medel från reservfonden får uttagas 
eller inte skall fattas av bolagsstämman, men ett sådant uttag får högst 
uppgå till en tredjedel av det egna kapitalet18. 
  
Kallelsen till en bolagsstämma skall jämväl utfärdas när den redovisade 
förlusten överstiger summan av samtliga reservfonder och en tredjedel av 
det egna kapitalet. Styrelsen är då skyldig att kalla till stämman som ska 
hållas i syfte att besluta om bolagets framtid.  
 
Bestämmelserna beträffande extra bolagsstämma är minst sagt knappa. 
Lagen säger att en extra bolagsstämma skall hållas i de fall som 
bolagsordningen reglerar eller då personer som är behöriga till 
sammankallande av en stämma finner det lämpligt (art. 398 k.s.h.). 
 

                                                 
14 Wajda, s. 104. 
15 Wajda, s.105. 16

 Art. 393 k.s.h.. 17
 Art. 395 k.s.h.. 

18 Bieniak, Bieniak, s. 129 f.. 
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Kallelsen till en bolagsstämma, den ordinarie och den extraordinära 
stämman, skall utställas av styrelsen. Om styrelsen underlåter att 
sammankalla en bolagsstämma och företagsrådet har framställt en sådan 
begäran men fått den avvisad, får företagsrådet själv kalla till en 
bolagsstämma om rådet anser det vara lämpligt (art.399). En enskild 
aktieägare eller aktieägarna till minst en tiondel av bolagets aktier är 
berättigade till sammankallande av en bolagsstämma och har även rätt att på 
begäran få sitt ärende behandlat vid detta forum (art. 400 k.s.h.).  
 
Om en begäran om sammankallande av en extra bolagsstämma har 
framställts av aktieägarna men styrelsen underlåter att sammankalla denna, 
kan Tingsrätten (Sad rejonowy) ge aktieägarna fullmakt till att själva 
anordna denna bolagsstämma. Bolagsstämman skall i ett sådant fall besluta 
om bolaget skall bära kostnaderna förknippade med sammankallande av 
stämman (art. 401).   
 
Tidpunkt för bolagsstämman skall kungöras minst tre veckor i förväg.  
Kungörelsen skall ange tid, datum och ort för bolagsstämman, som enligt 
lagen skall vara bolagets sätesort (art.402). I detta sammanhang är det viltigt 
att påminna läsaren om de nytillkomna corporate governance riktlinjerna, 
vilka justerar och utvidgar möjligheterna till förläggandet av bolagsstämman 
på annan ort än den angivna enligt lagen. 
 
En specialregel säger att besluten kan fattas även då bolagsstämman inte 
hade sammankallats i behörig ordning – alltså inte genom ett kungörande. 
Det finns dock två kumulativa rekvisit; att hela aktiekapitalet är 
representerat samt att ingen av de närvarande har framställt invändningar 
mot att bolagsstämman skall hållas (art 404 k.s.h.)19.  
 
Rätten till deltagande i bolagsstämman förutsätter att aktieägaren har blivit 
införd i aktieboken minst en veckan innan bolagsstämman (art. 406 k.s.h.). 
Närvarorätten tillfaller även en styrelsemedlem och en medlem i 
företagsrådet. Deras rätt at delta i bolagsstämman är absolut och kan således 
inte elimineras genom bolagsordningen. Om en styrelseledamot eller en 
medlem av företagsrådet är samtidigt en aktieägare och önskar delta i 
bolagsstämman i egenskap av en aktieägare, skall han uppfylla det 
ovannämnda kravet på införande i aktieboken. 
 

2.4 Minoritetsägare – definition 
Definitionen av en minoritetsägare kan variera beroende på vilken 
bestämmelse vi befinner oss i. Det som är allra viktigast är att begreppet 
alltid är anknutet till ägandet av en viss andel av aktiekapitalet. En 
majoritetsägare äger alltid mer är 50 % av aktiekapitalet, medan en minoritet 
alltid under 50 %. En vågad slutsats av min efterforskning visar att den som 
äger högst en tredjedel av aktiekapitalet oftast betraktas som en 
                                                 
19 Bieniak, Bieniak, s. 132 f.. 
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minoritetsägare, dock refereras oftast ett ägande av högst en tiondel som ett 
minoritetsägande. Som en minoritet betraktas också en enskild aktieägare. 
Detta arbete behandlar tillika frågor om den enskilde aktieägarens 
rättigheter.  
 
En annan, något oskriven definition, är att en minoritetsägare uppkommer i 
sådana situationer där majoritet handlar med en given majoritetskvot, men 
de resterande aktieägare inte kan påverka detta handlande på ett betydande 
vis. Viktigt att komma ihåg är självklart att majoritetsprincipen är grunden 
för beslutsfattande i ett aktiebolag, men denna diskussion återkommer vi till 
i analysen. För den fortsatta läsningen är det relevant att komma ihåg vilket 
innebörden begreppet kan ha och hur den bör förstås i ett givet 
sammanhang. 
 

2.5 Allmäna principer 

2.5.1 Majoritetsprincipen 
Den grundläggande principen inom aktiebolagsrätten är att beslutanderätten 
tillkommer majoriteten. I denna mening är den polska och den svenska 
associationsrättsliga lagstiftningen kongruent. På en bolagsstämma, som är 
det forum där aktieägare fritt får uttrycka sin mening, är det vanligt att 
aktieägare inte är eniga i vissa frågor men det ligger inte i bolagsrättens 
natur att en absolut enighet skall vara erforderlig. Tack vare denna princip 
möjliggörs ett effektivare beslutsfattande än vad som skulle vara möjligt om 
konsensus var ett krav.20

 
När det kommer till minoritetsfrågor måste en avvägning göras så att 
skyddet inte blir alltför starkt så att beslutanderätten plötsligt övergår från en 
majoritetsbefogenhet till ett minoritetsvapen21. Just avvägningen mellan 
majoritetens och minoritets intressen hör till de mest omdiskuterade. En 
viktig aspekt är dock att minoritetsskydd bör ses som kvasi- kontrollerande, 
eftersom genom att säkerställa minoritetsskydd skyddar man i viss mening 
även aktiebolagets interesse22. Majoritetsprincipen kan även sägas ha både 
positiva och negativa verkningar. Till de positiva hör onekligen att den 
främjar ett snabbt utslag i omtvistade situationer och annan sorts 
medverkansvägran från vissa aktieägarnas sida. Den negativa sidan 
karaktäriseras av att minoritetsägare som i vissa fall utgörs av stor andel 
aktieägare måste underkasta sig en välorganiserad majoritet, vilket inte alltid 
ligger i aktiebolagets intresse. Därför kan majoritetsprincipen inte tillämpas 
utan relevanta inskränkningar23. 
 

                                                 
20 Johansson, Bolagsstämma, s. 101. 
21 Prop. 1975:103 s. 225. 
22 Wajda, s. 48. 
23 Okolski, Wajda, Zasady rzadow wiekszosciowych i ochrona akcjonariuszy 
mniejszosciowych wobec pojecia ”interesu spolki akcyjnej”, s. 7.  
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Förvaltningsbefogenheterna i ett aktiebolag knyts till ägandet av aktierna24. 
Det är dock tillåtet att införa en rösträttsdifferentiering som i svensk rätt inte 
får överstiga tio gånger röstvärdet för någon annan aktie. En möjlighet av 
denna art medför att vissa aktieägare kan få ett väldigt stort inflyttande över 
bolaget. Detta har i sin tur reglerats genom att exempelvis införa en 
särbestämmelse om viss kvalificerad majoritetskrav för vissa typer av 
bolagsstämmobeslut. Dessa specifika majoritetskrav tar sikte inte enbart på 
antalet röster, som varierar beroende på röstdifferentieringen, utan även på 
antalet aktier25.  

2.5.2 Likhetsprincipen 

2.5.2.1 Sverige 
Sedan länge har den svenska aktiebolagslagen byggt på principen att alla 
aktier i bolaget har lika rätt. Den så kallade likhetsprincipen (4:1 ABL) är en 
grundläggande princip och kan tillsammans med generalklausulerna sägas 
utgöra stommen i det associationsrättsliga regelverket. Principen kan till 
följd av sin allmängiltiga natur åberopas av varje aktieägare oberoende av 
hur många röster han eller hon äger och gäller såväl de ekonomiska 
rättigheterna såsom rättigheter av förvaltningskaraktär vilka är förenade med 
aktieinnehavet26. Enligt denna regel skall varje aktie ha lika rätt i bolaget 
om inte annat följer av lag eller av bolagsordningen. Principen kan tolkas så 
att ”varje aktieägare i förhållande till andra aktieägare har anspråk på att 
bibehålla den rättsställning som tillkommer honom enligt lag eller 
bolagsordningen”. Begränsningen av likhetsprincipens tillämpningsområde 
är situationer då en åtgärd verkar som företagsekonomiskt riktig och 
försvarlig27. I dagens läge finns det en ganska omfattande avtalsfrihet vilken 
möjliggör avsteg från likhetsprincipen. Tillämpningen av denna möjlighet 
har framför allt kommit att användas för att påbjuda skillnader i fråga om 
röstvärde och rätten till andel i bolagets tillgångar eller vinst28.  
 
Specialfallen som har en närmare anknytning till bolagsstämman finns i s.k. 
generalklausulerna i 7:47 och 8:41 ABL. Samtliga av de nyss nämnda 
reglerna tar sikte på sådana rättigheter som knutits till den speciella 
andelsrelationen som aktien representerar och ger uttryck åt att alla 
aktieägare skall behandlas lika29. Tanken bakom generalklausulerna är dock 
att dessa skall tillämpas på ett mera restriktivt sätt, alltså ide fall där inte en 
annan specialreglering finns. Restriktionen ifråga anknyter till 
otillbörlighetsrekvisitet. Regeln i 7:47 talar om att bolagsstämman inte får 
fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare till 
nackdel för bolaget eller annan aktieägare30.  
 
                                                 
24 Wajda, s. 53. 
25 Sandström, s. 177. 
26 Prop. 2004/05:85 s. 246. 
27 Kommentar kap 7 § 47 ABL. 
28 Nial, Johansson, s. 122. 
29 Bergström, Samuelsson, s. 163 f.. 
30 Sandström, s. 197. 
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2.5.2.2 Polen 
På samma sätt som i svensk rätt spelar likabehandling av aktieägare en 
viktig roll inom den polska aktiebolagsrätten. Bestämmelsen tar sin form i 
artikel 20 k.s.h., vilket tillhör den allmänna delen inom bolagsbalken. På 
denna grund erhåller principen en status av en allmängiltig och generell 
norm. Enligt ordalydelsen ska samtliga delägare eller aktieägare i ett 
kapitalbolag behandlas lika under lika omständigheter. Principen om 
likabehandling bör betraktas som ett förbud mot godtyckligt 
diskriminerande av en aktieägare31. Bestämmelsen är inte absolut tvingande. 
Detta innebär att vissa avsteg från denna princip torde kunna tillåtas i  
objektivt motiverade situationer. Situationer vilka hade kunnat falla inom 
ramen för befogad inskränkande är framförallt av två slag. Den första 
situationen uppkommer då bolagets intressen starkt överväger minoritetens 
intressen. Den andra situationen uppkommer när aktieägarna själva 
samtycker till en sådan inskränkningen rättigheterna32.  
 
Normen som kodifierats i art. 5 k.c. är av särskild vikt för utredningen av 
minoritetsskyddsregler. Denna norm anger att majoritetsägaren inte får 
utöva sin makt om detta skulle kunna förvränga ändamålet för näringslivet 
eller stå i strid med de allmänt gällande regler för det sociala samlevnaden i 
samhället33. I lagen finns det dock så kallade säkerhetsventiler, tack vare 
vilka majoritetsägaren kan få sitt, teoretiskt sätt lagstridiga beslut igenom. 
På grund av tillkomsten av denna generalklausul, kan den som handlar i 
rättsstridigt, alltså emot denna grundregel, inte ursäkta sitt förfaringssätt och 
kan i sådana fall inte heller åtnjuta det tillåtande skyddet som tillfaller 
honom enlig övriga lagbestämmelser. 
 

2.5.2.3 Internationellt 
Viktigt att lägga på minnet är att både den svenska och den polska 
bolagsrätten påverkas oavbrutet av olika internationella organisationers 
riktlinjer och rekommendationer. Till de mest inflytelserika organisationerna 
hör definitivt EU och OECD. Båda organisationerna har i sina dokument 
påpekat vikten av en likabehandling av aktieägare. Inom EU-rätten finns det 
framförallt ett direktiv som har utgjort den primära kodifieringen för 
likabehandlingsprincipen. Direktivet stadgar i artikel 42 att medlemsstaterna 
skall behandla de aktieägare lika, vilka befinner sig ”i samma ställning”34.  
 
En sådan regel har också fått sin skepnad i OECD:s Guidelines on 
Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Detta dokument 
formulerar relevanta huvudprincipen för bolagsstyrning. Den tredje 
principen kallas för Equitable Treament of Shareholders och förklarar att 
”the state and state-owned enterprises should recognise the rights of all 
shareholders in accordance with the OECD Priciples of Corporate 

                                                 
31 Soltysinski, Szajkowski, Szumanski, Szwaja, tom 1, s. 212. 
32 Wajda, s. 74. 
33 Art. 5 k.s.h.. 
34 Dir. 77/91/EEG. 
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Governance and ensure their equitable treatment and equal access to 
corporate information”35. Som ett argument för dessa regleringar föreslår 
OECD att staten framförallt övervakar minoriteters rättsläge för att inte 
avskräcka potentiella kapitalinvesterare från andra stater. 
 
På den internationella arenan finns ännu en princip vars betydelse inte bör 
förringas - nämligen ”one share, one vote” principen. Andelen av företag i 
respektive europeiskt land vilka tillämpar denna princip kan sammanställas i 
följande figur36: 
 
 

 

UK Storbritannien 

FR Frankrike 

DE Tyskland 

CH Schweiz 

SP Spanien 

IT Italien 

NL Nederländerna 

SE Sverige 

BE Belgien 

 
 
Enkelt uttryckt säger principen att en aktie skall ge en röst. I litteraturen 
kallas denna princip för aktieägardemokratin (shareholder democracy). Det 
intressanta med förekomsten av denna princip är att aktieägaren ställning i 
bolaget varierar mellan länder som tillämpar och inte tillämpar denna 
princip. I länder vilka tillämpar principen finns färre problem med 
röstningen och aktieägarnas säkerhet till utövande av rättigheterna anknutna 
till sina aktieinnehav ökar. Ur minoritetssynpunkt är det mera fördelaktigt 
att agera inom verksamheter med klara spelregler än att behöva finna sig i 
en situation av suspekta sidoregleringar. Allmänt kan tilläggas att principen 
tillämpas i större utsträckning i den polska än den svenska bolagsrätten.  
 
Varje huvudregel har i vanliga fall också ett undantag. Situationen förefaller 
inte annorlunda i detta sammanhang. De mest frekvent förekommande 
undantagen ger innehavaren mångröstsrättigheter (multiple voting rights) 
samt sätter upp röstningstak (voting right ceilling) och ägandetak 
(ownership ceillings). Till ytterligare undantag hör preferensaktier (priority 
shares) och röstlösa aktier (non-voting shares). Mångröstsrättigheterna 
kommer till uttryck i svensk rätt genom den så kallade 
rösträttsdifferentieringen. Situationen leder dock till en rubbning av 
                                                 
35 OECD Guidelines…., s. 15. 
36 Proportionality Between Ownership and Control in EU Listed Companies, s. 9. 
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förhållandet mellan ägandeandelen och röstningsstyrkan. Ur 
minoritetssynpunkt kan röstsvaga aktier försämra deras förmåga att styra det 
investerade kapitalet. Värt att nämna är röstdifferentieringen inte 
förekommer i Polen. I båda länderna påträffas dock systemet med 
preferensaktierna. En preferensaktie kan vara behäftad med en rättighet av 
särskilt slag dock handlar det om rätten till en viss andel av utdelningen. I 
Polen finns även röstlösa preferensaktier som ger rätt till utdelning med 
berövar innehavaren rätten att rösta. Avvägningen mellan avtalsfrihet och 
tillförsäkrande av minoritetsskydd är svår att balansera och en noggrannare 
beskrivning följer i det nedanstående avsnittet.  
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3 Minoritetsskyddsregler 

3.1 Internationellt 
För att skapa och upprätthålla en proportionalitet mellan ägande och 
kontroll inom bolagen finns det en rad kontrollmekanismer på den 
internationella arenan. Till dessa mekanismer hör bland annat bestämmelser 
som reglerar rösträtten (multiple voting rights, non-voting shares, non-
voting preference shares, priority share, golden shares etc.) och andra 
medel vilka klarlägger förhållandena bolaget och aktieägaren samt 
aktieägare emellan (cross-shareholder och shareholders agreements). De 
europeiska ländernas jurisdiktion varierar i fråga om dessa 
kontrollmekanismers rättsenlighet och adekvans. Trots detta går det att 
urskilja två ledande principer i dessa länders jurisdiktion. Den ena principen 
är den tidigare nämnda ”one share, one vote” principen och den andra är 
”inherent right to self organization”37. Skulle dessa principer ges en 
rättvisande svensk översättning så kan utgångspunkten vara att en 
kraftprövning mellan dessa aktiebolagsrättsliga principer pågår mellan 
aktiernas absoluta likställning i bolaget och företagens rätt till autonomi 
eller med andra ord en hänvisande till avtalsfriheten. Beroende på vilken typ 
av kontrollmekanism som väljs får detta en direkt inverkan på aktieägarens 
ställning och handlingsmöjligheter i bolaget. Följande figur visar antalet 
tillgängliga kontrollmekanismer i varje europeiskt land38: 
 

 

                                                 
37 Proportionality Between Ownership and Control in EU Listed Companies, s. 5f.. 
38 Proportionality Between Ownership and Control in EU Listed Companies, s. 6 f.. 
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Till rättssystemen vilka anammade principen om vidgående avtalsfrihet 
räknas bland annat Belgien, Tyskland, Estland, Spanien, Luxembourg och 
Polen. Trots detta har det ändå ratificerats kontrollmekanismer såsom 
ägande- och röstningstak i Belgien, Spanien och Polen, samt system med 
röstlösa aktier och aktieägaravtal i samtliga av de nyss nämnda länderna. 
Sverige hör till den senare gruppen av jurisdiktionen genom införande av 
rösträttsdifferentieringen och utbredningen av aktieägaravtalen. 
Kontrollmekanismernas tillgänglighet leder inte omedelbart till 
implementering och användning i bolagen. I England är exempelvis de 
flesta av de presenterade kontrollmedlen legaliserade men en studie bland 
företagen visade att marknadspraxis och marknadens förväntningar hade en 
så pass betydande inverkan att väldigt få av företagen ställde sig positiva till 
implementeringen av dessa mekanismer39. 
 
För att ytterligare belysa den interna europeiska marknadens karaktärsdrag 
kan bolagsstämman, entledigande av styrelseledamot och beslutsfattande 
med strängare majoritetskrav introduceras. En del av jurisdiktionen, till 
skillnad från andra, gör det lättare för en aktieägare att få sitt ärende 
behandlat på bolagsstämman. I Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, 
Ungern, Nederländerna, Finland och Polen krävs således en minoritetsandel 
av fem procent medan i Belgien, Luxembourg, Sverige och Storbritannien 
används en minoritetströskel på tio procent. En del av länderna är också mer 
tillmötesgående och tillåter ett sammankallande av ett möte endast för 
minoritetsägarna. Med en ägarandel på fem procent kan denna möjlighet 
utnyttjas i Tyskland, Spanien, Frankrike. Entledigande av styrelseledamöter 
möter skilda krav i medlemsstaterna. De flesta jurisdiktioner förutsätter att 
styrelseledamotens frånskiljande från tjänsten sker utan att en utredning om 
hans handlande och skadeståndsskyldighet behöver genomföras. Andra 
jurisdiktioner ställer krav på att eventuella skadeständersättningar analyseras 
vilket är fallet i Tyskland, Irland, Italien och Storbritannien40. De flesta 
rättsystemen ställer också upp höga krav på offentlighet och transparens 
mycket tack vare det ökande kraven från EU:s sida41. 

3.1.1 Den ekonomiska friheten 
En rapport framtagen i samarbete med The Wall Street Journal mäter och 
rangordnar 161 länder utifrån 10 olika kriterier. Rapporten heter 2007 Index 
of Economic Freedom och jämförelsekategorier beaktar ländernas 
ekonomiska marknad och hur denna präglas av handels-, närings-, 
fiskalfrihet samt utvärderar den finansiella och den monetära friheten samt 
utrymmet för investeringar och inte minst marknadens oberoende från 
statens interventioner. Utifrån denna sammanställning kan några viktiga 
karaktäristika dras beträffande Polen och Sverige. Till att börja med anses 
Sveriges ekonomiska frihet vara till 72,6 % medan Polens ekonomiska frihet 
rankas till motsvarande 58,8 % vilket gör länderna till den 21:a respektive 
87:e friaste ekonomin i världen. Sverige sätter upp få barriärer för utländska 
                                                 
39 Proportionality Between Ownership and Control in EU Listed Companies, s. 8.. 
40 Proportionality Between Ownership and Control in EU Listed Companies, s. 9 f.. 
41 Se dir. 2004/25/EC art 10. 
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investerare som kan köpa upp svenska bolag utan ett godkännande från 
statens sida, men utländska investerare kontrolleras i fiske-, flyg-, och 
kommunikationsindustrin. Förbud finns dock beträffande återförsäljningen 
inom läkemedelsbranschen och alkohol. Den polska staten, å andra sidan, 
tillåter ett hundraprocentig utländskt ägande av inhemska företag men sätter 
samtidigt spärrar för den maximalt tillåtna ägandeandelen inom givna 
industrier. Till följd av detta inskränks äganderätten till bland annat statsägd 
mark. Dessutom skall transaktioner vilka uppnår vissa kvoter ske med en 
riksbank som mellanhand och samtliga penningtransaktioner med länder 
utanför EU kontrolleras löpande. I Sverige råder däremot en absolut 
handlingsfrihet i fråga om kapitaltransaktioner med utlandet men 
ackvisitioner av fastigheter av personer utan hemvist inom landet kan kräva 
myndigheters godkännande.42

3.1.2 Sverige 
Aktiebolagslagen (ABL) är en lagstiftning som skall tjäna till att 
effektivisera den organisationsform som kallas för aktiebolag. För att kunna 
åstadkomma detta effektiviseringssyfte vilar ABL på majoritetsprincipen. 
Detta innebär helt enkelt att den som innehar flest röster skall kunna fatta 
beslut. Majoriteten delas in i absolut (mer än 50 % av rösterna) och 
kvalificerad majoritet (mer än 2/3 av rösterna). För att undvika 
maktmissbruk och inlåsningseffekter från majoritetens sida, har lagstiftaren 
tillskapat en del speciella regler, vilka riktar sig till minoritetsägare, alltså 
ägare till en mindre andel aktier. I normalfallet skyddas innehavaren av 1/3 
eller 10 % av rösterna. 
 
En snabb blick på reglerna och deras lydelse visar en uppsjö av skyddsregler 
vilka ställs till minoriteternas förfogande. Dessa kan delas in följande 
kategorier: fair-play regler, handlingsförbud, insynsregler, diktatsregler, 
villkorade skyddsregler, separationsregler samt överprövningsregler43.  
 
Fair-play regler är ett samlingsnamn för allmänt vedertagna principer och 
regler - nämligen likhetsprincipen och generalklausulerna. Dessa principer 
står inte bara till minoritetsaktieägarnas förfogande, utan kan tillika 
åberopas av en majoritet, då dessa skissar upp allmänna förhållningsregler 
aktieägare emellan. Likhetsprincipen (4:1 ABL) är en allmän 
associationsrättslig princip vilken, tack vare sin funktion som ett förbud mot 
särbehandling, fungerar som en övervakare över hela ABL.  
 
Generalklausulerna (7:47 och 8:41 ABL) är mer specifika och formar 
förhållningsregler vilka direkt adresserar bolagets ledamöter. Dessa regler 
har som huvudsyfte ett förebyggande av otillbörlig gynnande av en 
aktieägare – alltså en otillbörlig särbehandling.44

 

                                                 
42 http://www.heritage.org/research/features/index/index.cfm.  
43 Sandström, s. 196. 
44 Sandström, s.197. 
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Insynsreglerna (7:36 ABL), tar sikte på aktieägarnas rätt till insyn i 
dokument som förvaras hos bolaget och vilka hanteras av bolagsledningen. 
Denna rättighet tillstår en aktieägare i ett bolag med sammanlagt högst tio 
delägare. I enlighet med denna specialregel är var och en av aktieägarna 
berättigad att ta del av bolagets räkenskaper och andra handlingar, i det mån 
det behövs. Diktatsregler ger minoriteten rätt att fatta principbeslut med 
verkan för bolaget, men är knutna till et innehav av minst 10 % av bolaget 
aktier. Till dessa räknas sammankallande av extrastämma (7:13–14 ABL), 
vinstutdelning (18:11 ABL), väckande av skadeståndstalan samt påkallande 
av nominering av en minoritetsrevisor (9:9 ABL).45

 
En annan grupp av minoritetsskyddsregler omfattar så kallade villkorade 
stoppregler, vilka ger minoriteterna vetorätt gentemot stämmobeslut som 
fattats av kvalificerad majoritet. Vetorätten omfattar framför allt ändring av 
bolagsordningen (7:43–45), ökning och minskning av aktiekapitalet (13:2, 
20:5) samt förvärv av egna aktier (19:18). Separationsreglerna, i sin tur, 
hanterar tvångslikvidation och tvångsinlösen av minoritetsaktier (25:21-23 
resp. 29:4). En sista grupp av skyddsregler ger minoriteten rätt att väcka 
klandertalan mot ett stämmobeslut (7:50–52 ABL).  

3.1.3 Polen 
Den polska doktrinen tycks vara ense ifråga om den övergripande 
indelningen av reglerna till skydd för minoritetsägarna. Indelningen består 
av regler som syftar till skydda minoritetsägarens beslutanderätt i samband 
med bolagsstämman, regler som skyddar minoritetens förmögenhetsrättsliga 
ställning i bolaget samt regler vars uppgift är att säkra 
informationsåtkomsten. Däribland återfinns regler som till stora delar 
överensstämmer med den svenska uppfattningen om vad som skall uppfattas 
som en nödvändig skyddsreglering av minoritetsägarnas ställning i bolaget. 
Följaktligen omfattar regler till skydd för beslutanderätten bland annat 
bestämmelser om röstningsförfarandet samt sammankallande till och rätten 
till deltagande i en bolagsstämma.   
 
I den nedanstående rättsutredningen kommer de viktigaste reglerna till 
skydd för minoritetsägare att presenteras. En uthalad princip i doktrinen är 
at skyddsregler inte enbart syftar till att skydda minoritetsägarnas 
förmögenhetsställning i bolaget utan innehåller tillika en rad principer vilka 
syftar till att stärka möjligheten för samverkan i företaget46. Angeläget att 
komma ihåg är även att vissa av bestämmelserna kan utövas av en 
minoritetsägare med en bestämd kapitalandel medan andra kan utnyttjas 
oavsett kapitalandel, där en aktie villkorslöst motsvarar en röst.  

                                                 
45 Sandström, s.199 f.. 
46 Wajda, s. 14 f.. 
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3.2 Ordinarie och extra bolagsstämma 

3.2.1 Sverige 
Ordinarie bolagsstämma är ett obligatoriskt moment och skall sammankallas 
en gång om året och hållas inom sex månader från utgången av varje 
räkenskapsår (7:10 ABL). Såsom redan nämnts är sammankallande av en 
ordinarie bolagsstämma styrelsens åläggande och obligatorium. Annorlunda 
förhåller det sig med en extra bolagsstämma. 
 
Av de minoritetsskyddsregler vilka knutits till bolagsstämman, har själva 
befogenheten till sammankallande av en extra bolagsstämma, en stor 
betydelse. Om särskilda skäl föreligger, skall styrelsen kalla till en 
bolagsstämma enligt 7:13, 1 st. ABL, vilket utgör dess huvudbefogenhet. 
Undantagsvis är styrelsen skyldig att kalla till en extra stämma om en ägare 
till minst en tiondel av samtliga aktier begär detta. Sammankallande skall 
ske för behandlande av ett angivet ärende, 7:13, 2st ABL. Begäran om att en 
sådan stämma skall hållas måste framställas på ett korrekt sätt av 
minoritetsägarna. I ett sådant fall kan styrelsen inte vägra att hålla en extra 
stämma, varken då inga klara beslutsförslag har presenterats eller i de fall då 
styrelsen med säkerhet kan förutse att aktieägarens förslag kommer att 
avvisas. Inte heller har styrelsen rätt att neka sammankallande av en extra 
stämma om det i begäran angivna ärendet redan behandlats av en tidigare 
stämma.47

 
Begäran skall som redan nämnts avse ett ärende. Med ärende förstås ett för 
bolaget relevant spörsmål som kan bli föremål för beslut på stämman och 
vilket faller inom bolagsstämmans kompetens. På följande vis anses begäran 
om upplysning eller önskan att framföra ett uttalande inte falla inom 
begreppets omfång i detta sammanhang. Däremot kan styrelsen inte vägra 
att kalla till en av aktieägarna begärd extra stämma enbart därför att inga 
beslutsförslag uppgivits i begäran. I ett av sina domslut undanröjde HD 
majoritetens beslut att avvisa det ärende för vilket minoriteten 
sammankallade en stämma. HD uttalade att om det vore tillåtet att handla 
såsom majoriteten gjorde skulle minoritetens rätt till att sammankalla en 
extra bolagsstämma sakna värde48. 
 
En viktig ingrediens i sammanhanget är själva bolagsordningen. Denna kan 
reglera situationer för vilka det krävs lägre andel aktieägare eller att var och 
en av dessa skall kunna kalla till en sådan stämma, då ABL anger 
minimikrav, och inga egentliga gränser finns för generösare behandling. 
 
Minoritetsägare äger rätt att besluta om att en fortsatt bolagsstämma skall 
hållas (7:14 ABL). En sådan stämma skal hållas inom fyra till åtta veckor 
efter framställandet av begäran. Av detta framgår att en majoritet på 
bolagsstämman alltid kan besluta om uppskov, och återuppta sammanträdet 
                                                 
47 Kommentar kap. 7 § 13 ABL. 
48 NJA 1960 s. 698. 
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en senare dag. En minoritetsägare, som äger minst tio procent a samtliga 
aktier, kan besluta om uppskov med fastställelse av redovisningshandlingar, 
vinstdispositioner och ansvarsfrihetsfrågor49. 
 
En aktieägare har rätt att närvara vid bolagsstämman och han är införd i 
aktieboken minst en vecka innan stämman skall hållas (7:2 ABL). Om 
personligt deltagande framstår som omöjligt, kan aktieägaren ändå deltaga i 
bolagsstämman genom ombud som presenterar en giltig fullmakt utfärdad 
av uppdragsgivaren (7:3 ABL). En aktieägare har dessutom alltid en rätt att 
bli kallad till en bolagsstämma på ett sätt som är föreskrivet i 
bolagsordningen samt kunna ta del av relevanta dokument, såsom 
årsredovisning, minst två veckor i förväg (7:23 resp. 7:25 ABL).50

 

3.2.2 Polen 
Rätten att kalla till ordinarie bolagsstämma tillfaller huvudsakligen styrelsen 
(art. 399 § 1 k.s.h.).  Om inte styrelsen sammankallar till stämma kan 
företagsrådet kalla till stämma. Denna rättighet kan även tillfalla annan 
person vars behörighet följer av bolagsordningen51. 
 
Extra bolagsstämma kan äga rum i fall då förlusten överstiger en tredje del 
av aktiekapitalet av reservfonden, då styrelsen vägrar att kalla till ordinarie 
bolagsstämma, då en aktieägare begär det samt i fall där domstolen har 
beslutat därom (art.398k.s.h.). Om styrelsen underlåter att kalla till extra 
stämma inom två veckor från framställd begäran kan tingsrätten tillåta att 
stämman sammankallas av den aktieägare som framställt yrkandet. 
Ordförande för stämman tillsätts i detta fall av tingsrätten (art.401 k.s.h.).52

 
Som nyss presenterats kan en enskild aktieägare eller en aktieägarminoritet 
framställa en begäran om att en extra bolagsstämma ska hållas. 
Aktieägarminoriteten skall representera en tiondel av aktiekapitalet (art. 400 
k.s.h.). Denna befogenhet kan regleras speciellt i bolagsordningen, och alla 
former av generösare reglering godtas till skillnad från inskränkande 
behandling53. Stämman hålls i syfte att behandla de av minoritetsägare 
framställda ärenden54. 
 
Ur minoritetssynpunkt spelar möjligheten till återkallande av stämman 
genom styrelse en viktig roll. En speciell situation uppstår då stämman 
skulle hållas på begäran av just en minoritetsägare. Situationer kan 
uppkomma som gör att sammankallande av stämman ter sig ändamålslöst 
eller omöjligt. Den polska aktiebolagslagen innehåller inga föreskriften som 
reglerar återkallelse. Doktrinen, däremot, har en uttalad ståndpunkt att en 

                                                 
49 Kommentar  kap. 7 § 14. 
50 Johansson, Bolagsstämma, s. 17 f.. 51

 Art. 399 k.s.h.. 52
 Art. 401 k.s.h. 

53 Bieniak, Bieniak, s. 341 f. 
54 Wajda, s. 115 f. 
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sådan återkallelse enbart får ske av samma aktieägare eller 
aktieägarminoritet som framställs begäran och då även i samma 
administrativa ordning. Andra källor likställer begäran om sammankallande 
till stämman med en viljeförklaring och bör därför anses återkallad då 
återkallelsen delgivits adressaten och denne givit sitt samtycke till detta.55  
 
Rätten att delta i en bolagsstämma följer med äganderätten till åtminstone en 
aktie och är oberoende av hur stor andel i aktiekapitalet denna representerar. 
Det är inte heller tillåtet att genom bolagsordningen kringskära för 
aktieägaren möjligheten att delta i stämman eller att ett sådant förbud 
utfärdas av styrelsen56. En förutsättning är dock att aktieägare måste ha förts 
in i aktieboken minst en vecka innan stämman och rätten till deltagande 
tillfaller även styrelsen och bolagsledningen (art. 406 k.s.h.)57. 
Minoritetsägare till en tiondel av aktiekapitalet äger dessutom av praktiska 
skäl möjligheten att begära att en speciell kommission tar närvaro av 
samtliga deltagande (art. 410 k.s.h.)58. 
 
Rösträtten på stämman kan utövas personligt eller genom ombud (art. 412 
k.s.h.), vilket innebär i praktiken att rösträtten endast får utövas av de som 
de facto är närvarande vid stämman.  

3.3 Beslutsfattande 

3.3.1 Inledning 
Beslutanderätten utövas genom röstning. Av största vikt i detta 
sammanhang är alltså hur röstningen går till, aktiernas röststyrka och de 
diverse röstmajoriteter som krävs för att beslutet skall fattas. Både den 
svenska och den polska lagstiftningen förutsätter en möjlighet till införande 
av preferensaktier. Detta aktieslag utmärker sig bland annat genom en 
särskild reglering i bolagsordningen som ger innehavaren rätt till utdelning 
på speciella villkor. I polsk rätt finns dessutom så kallade röstlösa aktier 
(akcje nieme) vars röstningsrätt kan elimineras för preferensaktier med 
särskilt företrädesrätt till utdelning. I Sverige å andra sidan, finner man den 
så kallade röstdifferentieringen. Den enligt lagen högsta tillåtna 
differentieringen innebär en röstskillnad motsvarande kvoten ”ett till tio”. 
Detta innebär att i fall där A-aktien ger en röst kan en B- aktie inte ge 
mindre än 0,1 röst på bolagsstämman. Således krävs det tio stycken B-aktier 
för att uppnå en hel röst. En högre differentieringskvot än en tiondel är inte 
tillåtet. 

                                                 
55 Szwaja, Szajkowski, Soltysinski, Szumanski, s. 803 ff. 
56 SN II CK 715/04. 57

 Art. 406 k.s.h. 
58 Bieniak, Bieniak, s. 359 f. 
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3.3.2 Golden Share 
I flera länder funktionerar en institution som kallas för Golden Share. 
Begreppet definieras som att en aktie tillfogas speciella rättigheter. 
Rättigheterna är i fråga anknutna till aktien själv och inte till aktieägaren. I 
doktrinen återfinns exempel där aktieägaren erhåller en vetorätt mot ett 
stämmobeslut. I detta sammanhang kan en Golden Share ses som ett 
skyddsinstrument för minoritetsägare. Golden Share kan dock även ge andra 
rättigheter. I det polska aktiebolaget ger detta aktieslag vanligen rätt till 
information som inte omfattas av art. 428-429 k.s.h., utan vilka ligger 
närmare art. 212 k.s.h. som omfattar kapitalbolag med begränsat ansvar 
(motsv. ty. GmbH). I dessa bolag kan varje aktieägare ta del av 
informationen utan att en skälighetsavvägning beträffande bolagets intresse 
behöver göras. Trots upprepade försök att tillämpa detta regelsystem, har det 
i de flesta fall ansetts diskriminerande för aktieägarna och i vissa fall rent av 
lagstridigt. I dagsläget utnyttjas denna säregna aktiesort av statsmakten, som 
anser sig ha ett intresse i att, med hänsyn till samhällets bästa, kunna stoppa 
vissa stämmobeslut i aktiebolagen. Golden Share konstruktionen är vida 
känd i flera av EU:s medlemsstater (Frankrike, Portugal, Spanien, 
Storbritannien) vilket, precis som i Polen, inte alltid tyckts vara förenligt 
med dessa länders nationella lagstiftning59. Detta har lett till att tvister om 
”den gyllene aktiens” rättsenlighet fick ges till avgörande i 
Europadomstolen. I ett av målen har dock Kommissionen visat en positiv 
inställning till att denna speciella rättighet tillfaller staten60. Som ett svar på 
detta avgörande har Polen tillåtit sådana regeringar till fullo, genom att 
införa en särskild lag men genom otydligheter finns det numera många 
vägar runt dessa lagregler. 

3.3.3 Polen 
En av de allmänna huvudsatserna är en så kallad kvorum- regel (quorum 
paesentia sufficit) som säger att närvaron vid stämman är obligatorisk61. 
Detta innebär, om ingenting annat stadgats i bolagsordningen eller annan 
författning, att stämman är giltig och kan genomföras oberoende av antalet 
representerande aktier (art. 408 k.s.h.)62. Denna slutsats kan dras av att 
rätten att delta i en bolagsstämma är en rättighet som följer av aktieägandet 
och inte en skyldighet.  Kvorum- regler kan ta en strängare form enligt lag 
eller genom bolagsordningen. Bolagsordningen kan nämligen ställa upp 
strängare krav för bolagsstämmans giltighet. Enligt domstolarnas praxis 
kan, i ett sådant läge, en brist på kvorum – kriteriet innebära att 
bolagsstämman anses ogiltig samtidigt som beslut som fattas på denna 
stämma anses som ogiltiga63.  

                                                 
59 ”Zlota akcja w prawie polskim…” s. 6  
60 C-503/99. 
61 Begreppet skall inte förväxlas med dess innebörd i andra länder. Enligt angloamerikansk 
rätt tyder kvorum- regeln på att ett givet andel av aktier måste representeras för att 

lagsstämman skal anses giltig, se Johansson, s. 16  bo62
 Art. 408 k.s.h.. 

63 SN I CKN 563/97.   
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Enligt samma regel har varje aktieägare rätt att begära ett uppehåll i 
stämman, men ett sådant beslut kräver att två tredjedelar ställer sig bakom 
beslutet. Ett beslut om uppehåll måste förmedlas till samtliga aktieägare, 
således även de som inte var närvarande vid det primära sammanträdet. 
Villkoret är dessutom att den sammanlagda uppehållstiden inte får överstiga 
30 dagar. Det fortsatta sammanträdet skall dock betraktas som en 
fortsättning på det primära sammanträdet av bolagsstämman.64

 
Huvudregeln säger att beslut på bolagsstämman fattas med en enkel 
majoritet (art. 414 k.s.h)65.  Denna regel kan också tolkas som ett allmänt 
uttryck för majoritetsprincipen. Beslut som fattas av bolagsstämman gäller 
inte bara för de närvarande utan även för de frånvarande aktieägare, på 
grund av vilket denna regel har speciell betydelse för minoritetsägare. 
Absolut röstmajoritet regleras i art.4 § 1 p. 10 k.s.h. och innebär mer än 50 
% av de avlämnade rösterna66.  
 
I den polska aktiebolagsrätten, såsom i den svenska, finns det olika sorters 
majoritetsgränser: två tredjedelars majoritet (art. 394 § 1, 408 § 2, 416 § 1, 
417 § 4, 506 § 2, 514 § 3 k.s.h), tre fjärdedelars majoritet (art. 415 § 1, 445 
§ 1, 449 § 1, 460 § 1, 506 § 1, 541 § 1 k.s.h.), fyra femtedelars majoritet 
(art. 433 § 2, 447 § 1 k.s.h.), kvalificerad majoritet (95 % av rösterna i art. 
418 k.s.h.) samt normal majoritet (art. 415 § 4 k.s.h.). Normal majoritet 
skiljer sig från enkel majoritet genom att det vid räkningen av normal 
majoritet inte räknas in de röstande som inte deltagit i omröstningen men 
som befann sig vid stämman. 

3.3.4 Sverige 
I bolagsordningen är det fullt tillåtet att föreskriva om aktierna av olika slag. 
En sådan föreskrift skall då innehålla uppgifter om olikheterna mellan 
aktieslagen och antalet eller andelen aktier av varje slag. Om en 
bestämmelse innebär att aktierna tillskrives företrädesrätt till utdelning av 
bolagets vinst eller till nyemitterade aktier skall det i bestämmelsen anges 
vilket slag av företrädesrätt det rör sig om (4:2 ABL). I svensk rätt ät det 
även tillåtet att införa en röstvärdesskillnad. Kravet är dock att igen aktie får 
ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon annan aktie 
(4:5 ABL). Ericssons aktieslag är ett gott exempel på den tillåtna 
röstvärdesdifferentieringen. Ericssonaktien delas i A och B aktier. Om A-
aktien ha en röst så har B-aktien en tiondels röst på bolagsstämman. A-
aktier är röststarka aktier och ägas ofta av huvudägare medan B-aktier, med 
lägre röststyrka utbjuds på aktiemarknaden. Röstvärdet följer med aktien 
och får inte variera beroende på ägarens personliga egenskaper. Dessutom 
anses av reglerna om aktiers röstvärde följa att svensk rätt inte godkänner 
röstlösa aktier67. Att aktierna tillskrivs olika rösträtt har en direkt inverkan 
                                                 
64 Bieniak, Bieniak, s. 359 f.. 65

 Art. 414 k.s.h.. 66
 Art. 4 k.s.h.. 

67 Johansson, s. 103 f.. 
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på vilket resultat sammanräkningen av rösterna på bolagsstämman kommer 
att ge. Det kan även vara fallet, att för aktieägare med löstsvaga aktier kan 
det vara svårt att uppnå den minoritetsandel som krävs för att exempelvis 
överklaga ett stämmobeslut eller kräva aktieinlösen. 
 
En kort sammanfattning av rösträttssystem i båda länderna ter sig 
oundviklig. I Polen tillåter man alltså både preferens- och röstlösa aktier 
medan röstvärdesskillnader inte förekommer. I Sverige däremot tillåts både 
röstvärdesskillnader och preferensaktier medan röstlösa aktier anses vara 
otillåtna.   

3.4 Klandertalan 

3.4.1 Sverige 
Om ett bolagsstämmobeslut inte kommit till i behörig ordning kan en 
aktieägare, styrelsen, en styrelseledamot eller den verkställande direktören 
föra talan mot bolaget vid allmän domstol. Beslutet skall då upphävas eller 
ändras. Huruvida beslutet tillkommit i vederbörlig ordning avgörs utifrån 
om beslutet strider mot aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisningen 
eller bolagsordningen (7:50 ABL).68

 
Formella brister i bolagsstämmans beslut kan i normalfallet inte påverka 
beslutets giltighet om inte detta fel påverkade utgången av beslutet. Denna 
så kallade kausalitetsprincip gäller utan tvekan när det handlar om mindre 
och oavsiktliga misstag, men framstår som tvivelaktig vid uppsåtligt 
agerande från majoriteters sida. Felet saknar också betydelse när samtliga 
delägare samtycker till beslutet. Samtycket kan lämnas före, vid eller efter 
stämman. En enskild aktieägare har rätt att klandra ett bolagsstämmobeslut 
om han de facto är införd i aktieboken och därigenom legitimerad 
aktieägare. Det spelar dock ingen roll huruvida delägaren i fråga var 
aktieägare eller legitimerad aktieägare vid tidpunkten då beslutet fattades69. 
 
Den enskilde aktieägaren kan tillika företa åtgärder, föra klandertalan, då 
styrelsen vägrat att i behörig ordning föra in aktieägaren i aktieboken. Det 
faktum att någon obehörigen vägrats införing i aktieboken medför dock inte 
omedelbart att de fattade bolagsstämmobesluten blir behäftade med 
felaktigheter. Det är sällan en aktieägares utelämnande leder till 
snedvridningar i röstningsförfarandet, utan aktieägaren kan kräva att få 
rättelse för misstaget.70

3.4.2 Polen 
Ett bolagsstämmobeslut kan klandras. Rättigheten tillfaller styrelsen, 
företagsrådet och deras respektive medlemmar, en aktieägare som röstade 
                                                 
68 Kommentar till kap. 7 § 50, 1 st. ABL. 
69 Kommentar  kap. 7 § 50, 2 st. ABL. 
70 Kommentar kap. 7 § 50, 3 st. ABL. 
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emot beslutet, en aktieägare som i obehörig ordning inte fick tillfälle att 
delta vid bolagsstämman samt en aktieägare som inte närvarade vid 
bolagsstämman på grund av felaktigt sammankallande eller då beslutet 
omfattade ett ärende som inte tagits upp på dagsordningen för stämman (art 
422 k.s.h.) 71.  
 
Klandertalerätten förutsätter att beslutet går emot bolagsordningen eller står 
i strid med goda seder och att då även beslutet står i strid med bolagets 
verksamhet och syfte eller beslutet har för avsikt att skada en aktieägare (art. 
422 § 1 k.s.h.)72. Viktigt att tillägga är att uppfyllandet av enbart ett av 
rekvisiten inte ger automatisk rätt till väckande av käromålet73. På så vis 
finns det ur minoritetssynpunkt två tänkbara situationer där dessa aktieägare 
kan väcka en klandertalan: 1) då beslutet strider mot bolagsordningen och 
har till syfte att skada den enskilde aktieägaren eller 2) då beslutet står i strid 
med goda seder och har till avsikt att skada aktieägaren i fråga. 
Bestämmelse ifråga är ett nytt inslag i den polska bolagslagen. Så som det 
framgår av själv lydelsen är kraven väldigt högt ställda och denna synpunkt 
delas även av doktrinen. I dagen läge är det inte tillräckligt att en aktieägare 
påvisar att beslutets tår i strid med bolagsordningen utan att beslutet även 
står mot goda seder och har till avsikt att skada aktieägaren. Bevisbörda i ett 
sådant fall kan vara stor speciellt ur minoritetsägarens synvinkel, som inte 
sällan har liten eller ingen rätt alls att ta del av bolagets dokumentation74.  
 
Vidare ligger svårigheten i terminologin, alltså, vad lagstiftaren hade i 
åtanke gällande ”goda seder” och ”skada”. En enkel förklaring är att goda 
seder innefattar handelsbruk och traditioner och moraliska aspekter men inte 
vad samhället i sig anser om beslutet. Skadan för aktieägaren tar sikte på 
beslut vilka försämrar aktieägarens ställning i bolaget. Tänkbara situationer 
är bland andra beslut om att vinstutdelningen på nyinvesteringar endast skall 
tillfalla vissa aktieägare och att ytterligare minska minoritetsägaren 
kapitalandel och därigenom försämra deras inflyttande i bolaget. Skadan 
räknas dessutom inte som skada, om denna har lika stor inverkan på 
samtliga aktieägare. Detta är en säkerhetsventil som möjliggör för 
bolagsstämman att fatta beslut som inte nödvändigtvis gynnar aktieägarna 
men som är nödvändiga för bolagets verksamhet75. Enligt praxis 
uppkommer en reell skada för aktieägaren då han skadas 
förmögenhetsrättsligt och bolagsrättsligt, sett till hans lagenliga 
rättigheter76. Vidare skall beslut som har till syfte att skada aktieägaren 
upphävas om skadan fanns vid tidpunkten för beslutet eller då beslutet i ett 
senare skedde leder till ett resultat med uppenbart skadlig verkan för 
delägaren77. 

                                                 
71 Zaskarzanie uchwal zgromadzenia…, s. 5. 72

 Art. 422 k.s.h.. 73
 Wajda, s. 169 f..  

74 Bieniak, Bieniak, s. 382 f.. 
75 Bieniak. Bieniak, s. 379 f.. 
76 SA I ACa 22/01. 
77 SN I CK 537/03. 
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3.5 Vinstutdelning 

3.5.1 Bakgrund 
Eftersom aktieägare i ett aktiebolag inte personligen svarar för bolagets 
förpliktelser, måste det finnas ett aktiekapital vilket ska garantera att en viss 
mängd av tillgångar finns kvar i bolaget. Lagen förutsätter att bolaget har 
tillgångar som minst uppgår till summan av bolagets skulder och 
aktiekapitalet (full täckning). Bolaget får inte dela ut vinst till aktieägarna 
om aktiekapitalet skulle komma att sakna full täckning efter utbetalningen. 
Vidare skall utdelningen ske i enlighet med en så kallad försiktighetsregel, 
som säger att bolaget inte får dela ut så mycket att utdelningen med hänsyn 
till bolagets likviditet eller dess ställning i övrigt skulle stå i strid med god 
affärssed78. Ibland händer det att bolagsstämman vägrar att besluta om 
utdelning, s.k. utsvältning. Detta kan ses som ett maktmissbruk i förhållande 
till minoritetsägare. I vissa situationer kan majoriteter välja att inte dela ut 
vinsten utan besluta att denna skall kvarhållas till bolaget förfogande. De 
flesta regler på området syftar till att motverka uppkomsten av dessa 
situationer. 
 

3.5.1.1 EU 
Av särskilt intresse i sammanhanget är EG:s bolagsdirektiv 77/91/EEG som 
skall tillämpas på den tyska Aktiengesellschaft och dess motsvarigheter i 
övriga Europa. Art. 15 i nyss nämnda direktiv, begränsas de belopp som 
bolaget kan betala ut till aktieägare i form av utdelning. Bland annat får 
utdelningar inte ske om det ur årsredovisningen framgår att 
nettotillgångarna för det förgångna året understiger eller, till följd av 
utdelningen, skulle komma att understiga summan av bolagets aktiekapital 
och icke utdelningsbara skulder. Medlemsstaterna tillåts göra avsteg från 
denna regel bara när det gäller förvaltningsbolag med ett fast kapital79. 
 

3.5.1.2 Tunnelling 
Majoritetsägaren kan i vissa fall besluta om användningen av bolagets 
medel på ett för honom gynnsamt sätt. Detta fenomen kallas för tunnelling, 
och förehavandena har klassificerats i två grupper. Den första gruppen 
innefattar transaktioner med sig själv och den andra omfattar icke-optimala 
finansiella transaktioner såsom exempelvis beslut om att utdelningen enbart 
skall omfatta preferensaktier. Missbrukets mest vanliga skepnad består av 
att visten investeras direkt i majoritetsägarens eget bolag eller att 
majoritetsägaren bolag kan erhålla förmånligare priser för de införskaffade 
varorna. Oavsett form av missbruket, är det av lika stor vikt att skydda 
bolagets intressenter.  
 

                                                 
78 SOU 1997:168 s. 48 f.. 
79 Se även SOU 1992:83. 
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Internationellt förekommer tunnelling i olika stor omfattning. Rent logiskt 
hade förekomsten av dessa riktade kapitalöverföringar kunnat tyckas vara 
vanligare på växande marknader, såsom de asiatiska, och mindre vanligare 
på stabila marknader, såsom den europeiska. Förekomsten kan dock inte 
uteslutas ens på de välfungerande marknaderna. Två intressanta studier har 
på senare tid genomförts beträffande förekomsten av tunnelling i Kina 
(2003) och i Europa (2005).  
 
När det gäller den kinesiska marknaderna förklaras förekomsten av 
tunnelling i Kina av företagsstrukturen, ekonomiska institutioner och det 
svaga rättssystemet. Studien genomfördes på 131 bolag noterande på den 
kinesiska börsen och visade att dessa bolag bokför abnorma mängder av så 
kallade related party transactions. Företeelsen kan definieras som 
”allokering av kapitalet mellan bolagen genom deras interna finansiella 
marknader, vilket maximerar välståndet och ekonomiska fördelar av hela 
koncernen”80. Företagen kan antingen använda tunnelling för att minimera 
transaktionskostnader (normal/healthy related party transactions) eller för 
förvaltning av vinster (abnormal/excess related party transactions). På 
grund av bristande externa finansiella marknader i Kina kan detta vara ett 
sätt att effektivt allokera tillgångarna mellan marknadsaktörerna. Nackdelen 
är odiskutabelt ett missgynnande av minoritetsaktieägarna. Resultatet av 
studie visade att de kinesiska företagen huvudsakligen använde sig av 
ovannämnda transaktioner för att kunna uppvisa bättre resultat – alltså av 
den avvikande varianten.81

 
Den Europeiska marknaden kan dock inte, trots sin mognad, föregå med ett 
gott exempel på området. I en studie vars resultat presenterades 2005 har 
författarna utrett hur europeiska företag utnyttjar finansiell tunnelling för att 
missgynna minoritetsaktieägarna trots deras förbättrade rättsliga ställning. 
Författarna menar att en förbättrad lagstiftning inte kan lösa alla problemen 
om inte lagstiftaren samtidigt tillförsäkrar en förståelse för och acceptans av 
den nya regleringen. Tunnelling definierades såsom en utförsel av bolagets 
medel till de som kontrollerar dessa till nackdel för minoritetsägarna. 
Processen genomförs genom en så kallad self-dealing av bolagets 
kontrollerande aktieägare (el. corporate insiders). Dessutom har diverse fall 
i Frankrike, Belgien och Italien uppmärksammats där majoritetsaktieägaren 
kunde rikta utförsel av finansiella medel till majoritetsägaren genom, såsom 
nämnt ovan, related party transactions och transfer pricing82. Resultatet av 
studien mynnade ut i några särskilt intressanta slutsatser. För det första är 
finansiell tunnelling förhärskande fenomen inom den kontinentala Europa. 
För det andra är tunnelling inte rättsenligt varken enligt den europeiska eller 
den inhemska lagstiftningen i de berörda länderna. Slutligen konstateras en 

                                                 
80 Financial Tunnelling and the Revenge of the….. s.8. 
81 Financial Tunnelling and the Revenge of the…...s. 28. 
82 Def. Försäljningen av tillgångar/varor/resurser mellan bolag i en koncern sker till transfer 
prices; den närmast passande svenska översättningen är internpriser. 
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uppenbar brist på bestämmelser till skydd för minoritetsägare mot 
ogynnsamma styrelsebeslut83. 
 
I Sverige och i Polen har ett effektivt skydd för den enskilde 
minoritetsägaren mot otillåtna värdeöverförningar genom styrelsebesluten 
inte heller utvecklats. Däremot tillförsäkras minoritetsägarna ett 
minimiskydd mot rättsstridiga bolagsstämmobesluten. Bestämmelserna 
ifråga skyddar framförallt aktieägarnas förmögenhetsrättsliga ställning i 
bolaget i fråga om utdelning av vinstmedel och täckning av aktiekapitalet. 
Följande bestämmelser presenteras nedan. 

3.5.2 Sverige 
För att värna om minoritetsägarnas rättigheter i Sverige har lagstiftaren 
formulerat ett 18:11 ABL bestämmelse vilken ger ägaren till minst en 
tiondel av samtliga aktier rätt att påkalla utdelning som skall omfatta en vis 
andel av företagets nettovinst. Dessutom är det ingenting som hindrar att det 
i bolagsordningen utfärdar en generösare bestämmelse om en lägre kvot än 
tio procent (18:11, 2st.)84.  
 
Den utdelning som aktieägarna har rätt att begära uppgår till hälften av årets 
vinst efter avdrag. Avdragen som avses är balanserad förlust, avsättning till 
eget kapital samt belopp som enligt bolagsordningen ska användas för andra 
ändamål än utdelning. 
 
En viktig regel är att bolagsstämman aldrig är skyldig att besluta om att 
utdelningen skall överstiga fem procent av bolagets eget kapital eller 
omfattar det som inte är utdelningsbart (beloppsspärren och 
försiktighetsregeln)85. I överensstämmelse med praxis skall utdelningen 
göras av den vinst som är fastställd enligt balansräkningen. Denna måste 
vara riktigt uppgjord. Är denna felaktig, kan den inte utgöra hinder för 
vinstutdelning. I samma tvistemål påpekar HD att minoritetsaktieägare 
måste tolerera stora avskrivningar, och då även att de bör tolerera avsättning 
till investeringsfond, i lojalt syfte och inom rimliga gränser86. 
 

3.5.3 Polen 
Varje aktieägare har rätt att ta del av bolagets vinst som redovisas i bolagets 
finansiella rapport. Utdelningen skall ske proportionerligt mot antalet aktier 
som innehas såvida aktieägaren har presterat full betalning för dessa. I annat 
falla skall utdelning ske i proportion till den betalda andelen. 
Bolagsordningen kan förutsätta andra fördelningsätt men en sådan föreskrift 
tillåts inte strida mot art. 348, art. 349, art. 351 eller art. 353 vilka alltså hör 
                                                 
83 Earnings Management and Tunneling through Related Party Transactions: Evidence 
from Chinese….., s. 14 f.. 
84 Kommentar kap. 18 § 11. 
85 Sandström, s. 129. 
86 NJA 1965 s. 157. 
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till gruppen av tvingande föreskrifter (art 347 k.s.h.). Beloppet som får delas 
ut får inte överstiga föregående års vinst ökad med ofördelat vinst från 
föregående verksamhetsår, eventuella överskjutande reservfonder och 
minskad med förlust och andra belopp som skall avsättas till reservfonder. 
För att en aktieägare skall anses berättigad till emottagandet av utdelningen 
krävs att denne senast den dagen då beslutet am utdelning fattades, ägde 
aktierna (art. 348 k.s.h.). Denna utdelningsdag utgör alltså basen för vem 
som kan ta del av utdelningen. Bolagsstämman är dock berättigad till att 
förlägga dagen för utdelning längre fram i tiden men inte längre än två 
månader framåt87. Rätten till förläggandet av utdelningstidpunkten en 
önskad dag måste framgå av bolagsordningen och det enda organ som är 
behörig till detta är den ordinarie bolagsstämman88. 
 
Ett aktiebolag kan emittera aktier vilka sammanbundits med speciella 
förmåner. Dessa preferensaktiers existens och förmåner skall noteras i 
bolagsordningen. Förmånerna kan omfatta såväl rösträtten som rätten till 
utdelning. Aktieägarens möjligheter att få de med preferensaktien förbundna 
förmånerna görs gällande först vid utgången av ett verksamhetsår och då 
endast i de fall då aktieägaren bringat hela prisbeloppet till bolaget 
förfogande (art. 351 k.s.h.).  
 
Vad gäller de speciella förmåner beträffande vinstutdelningen så har 
lagstiftaren uppmärksammat detta särskilt genom att endast tillåta att 
innehavaren kan erhålla maximalt 50 % mer i utdelning än icke-
preferensaktie. Detta innebär att då innehavaren av icke-preferensaktien får 
10 kronor i utdelning för varje innehavd aktie, kan innehavaren av 
preferensaktien högst få 15 kronor för sin (art. 353 k.s.h.). Dessutom stadgas 
att en aktie behäftad med utdelningsförmåner inte åtnjuter företräde till 
utdelningen och dessa aktier kan tillika berövas sin rösträtt (röstlösa aktier). 
Samtliga av de nyss nämnda lagbestämmelserna är tvingande och doktrinen 
understryker att avsteg från dessa i bolagsordningen är ogiltiga de lege89.   

3.5.3.1 Ett specialfall av ackvisitioner 
Ackvisitioner vilka prismässigt överstiger en tiondel av aktiekapitalet och 
som ingås inom två år från det att aktiebolaget bildats, kräver ett beslut från 
bolagsstämman genom ett godkännande från minst två tredjedelar av 
rösterna90. Således kan en aktieägarminoritet som äger sammanlagt 1/3 av 
aktiekapitale motsätta sig ett sådant beslut. Med ackvisition förstås här 
införskaffande av äganderätten eller andra rättigheter av 
förmögenhetsrättslig natur91. Denna föreskrift avser enbart köp från 
bolagsägaren eller från en annan aktieägare, moderbolagets köp från 
moderbolaget samt köp som följer av avtal 92.  Denna reglering har till sitt 
huvudsakliga syfte att skydda bolagets borgenärer och aktieägare genom att 

                                                 
87 Szwaja, Szajkowski, Soltysinski, Szumanski, s. 654 f. 
88 Bieniak, Bieniak, s. 208 f.. 
89 Bieniak, Bieniak, s. 221 f.. 
90 Bieniak, Bieniak, s.324. 
91 Art. 44 k.s.h.. 92

 Art. 394 k.s.h. 

 32



spärra aktiekapitalet93. Denna föreskrift är dessutom tvingande och 
bolagsstämman får inte besluta om större spelutrymme för majoriteten än 
angivet i lagrummet94. 
 

3.6 Bolagsordningen och föremålet för 
bolagets verksamhet 

3.6.1 Ändring av bolagsordningen i Sverige 
Bolagsordningen är aktiebolagets viktigaste avtal av särskils relevans för 
bolaget och således kräver extra uppmärksamhet. Av den orsaken ställer 
lagen upp höga pluralitetskrav för genomförande av ändringar i denna. 
Aktiebolagslagen listar upp tre situationer vilka förtjänar särskild 
uppmärksamhet, nämligen: minskning av aktieägarnas rätt till vinst eller 
andra tillgångar (3:3 ABL), införande av ett samtyckes-, förköps- eller 
hembudsförbehåll samt ändringar vilka medför att rättsförhållandet mellan 
aktierna rubbas. För att någon av dessa situationer skall kunna inkluderas i 
bolagsordningen, krävs att samtliga aktieägare närvarande vid 
bolagsstämman, vilka representerar minst nio tiondelar av samtliga aktier i 
bolaget, och ger sitt samtycke till det. 
 
Denna omständighet föranleder den oundvikliga slutsatsen att för att skydda 
sig mot den sortens missgynnande förslag, ges ägare till en tiondel av 
samtliga aktier en vetorätt. Om inte tio tiondelar av samtliga aktier 
representeras på bolagsstämman eller om inte alla närvarande aktieägare 
samtycker till det, kan ett sådant beslut stoppas av minoriteten. I fall där 
verkligt maktmissbruk föreligger får generalklausulen tillämpas95. 
 
För att förhindra alltför bekväma rösträttsbegränsningar infördes ett krav på 
kvalificerad majoritet (7:44 p.1 ABL). Genom att bolaget genomdriver vissa 
ingripande ändringar av rösträtten kan minoritetsaktieägaren missgynnas på 
bolagsstämman genom att rättsförhållandet mellan aktierna rubbas. 
 
Samma majoritetskrav införs beträffande vissa begränsningar i rätten till 
vinst och bolagets tillgångar (7:44 p.2-3). Framför allt riktas 
bestämmelsernas slagkraft mot lagstridig fondering av vinst96. Regeln gäller 
dock även ändringar av användningen av bolagets vinst som inte medför 
någon försämring för aktieägarnas förmögenhetssituation, men likväl syftar 
till att ge dessa ett skydd, kontroll, över händelseförloppet97.  
 
För att inte helt glömma bort majoritetsprincipens relevans och syfte har 
lagstiftaren skapat en säkerhetsventil för bolagets ledning. Om 
                                                 
93 Bieniak, Bieniak, s.326.  
94 Bieniak, Bieniak, s. 328 f. 
95 Kommentar kap. 7 § 43 ABL. 
96 Kommentar  kap. 7 § 43 ABL. 
97 prop. 1975:103 s.410 f.. 

 33



bolagsordningsändringen försämrar bara en viss eller vissa akties rätt, krävs 
förutom enkel majoritet, att samtliga på stämman närvarande berörda 
aktieägare ger sitt samtycke och att dessa dessutom företräder nio tiondelar 
av de aktier vilka berörs av ändringen (7:45 ABL). Om däremot 
försämringen slår mot ett helt aktieslags rätt krävs enbart en enkel majoritet 
och ett samtycke från nio tiondelar av de på stämman företräda aktierna av 
detta slag samtycka till ändringen98. I detta avseende kommer 
minoritetsskyddet att få en lägre genomslagskraft men samtidigt föranleder 
dessa situationer inte en särskild menlig inverkan på aktieägarna. 
 

3.6.2 Ändring av förmålet  för bolagets 
verksamhet enligt polska regler 

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara angivet i bolagsordningen (art. 
304 § 1 p.2 k.s.h.). Ett beslut som förändrar föremålet för verksamheten 
måste således ske på årsstämman genom ett beslut om ändring i 
bolagsordningen, som kräver bifall av kvalificerad majoritet (art. 416-417 
k.s.h.)99. I detta sammanhang representerar varje aktie en röst, utan 
begränsningar. Att det i bolaget finns aktier med olika rösträtt (exv. A- B 
och C-aktier) spelar igen roll. Huvudprincipen är: en aktie ger en röst. Enligt 
doktrinen har detta för avsikt att skydda just aktieägare med litet ägande och 
det utgör enbart i viss grad en avvikelse från majoritetsprincipen100. 
 
Enligt nyss nämnda artikel beror beslutets effektivitet på att bolagsstämman 
beslutar om uppköp av aktier från de aktieägare som är emot beslutet. Om 
inte dessa aktieägare visar sig villiga att avyttra sina andelar, kommer deras 
röster trakteras som bifallande. Bestämmelsen skall förebygga eventuella 
konflikter mellan majoritets- och minoritetsägare101. 

3.7  Tvångsinlösen 

3.7.1 Squeeze out 
Termen används för att beskriva möjligheten att mot betalning exkludera en 
mindre grupp av aktieägare. De flesta av dessa situationer uppkommer i 
samband med företagsuppköp. Avsikten med många företagsförvärv är just 
att skaffa sig ett absolut ägande vilket resulterar i handlingsfrihet att kunna 
förvalta företagets tillgångar på ett önskvärt sätt, utan att hänsyn behöver tas 
till andra av företagets intressenter. En specialsituation som uppkommer i 
samband med inlösensförhandlingarna är vad som med en engelsk term 
kallas för en freeze out. En freeze out kan definieras som att en 
majoritetsaktieägare i ett bolag använder sin makt för att beröva en eller 
flera minoritetsägare deras roll i företagsstyrningen genom att använda sig 
                                                 
98 SOU 1971:15 s. 243. 99

 Art. 416 k.s.h.. 
100 Szwaja, Szajkowski, Soltysinski, Szumanski, III, s. 902. 
101 Wajda, s. 209. 
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av inlåsningseffekter vilka ska tvinga minoriteten till att sälja sina aktier till 
ett reducerat pris och på det sättet självmant lämna företaget102. Båda 
förfaranden har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Framförallt har 
diskussionerna kretsat kring budgivning och prissättning av de 
inlösensomfattade aktierna. Uppmärksamheten har lett till att det i de flesta 
regleringar har införts mer eller mindre stränga regleringar av 
tillvägagångssättet i samband med inlösen av minoritetsaktier. 

3.7.2 Sverige 

3.7.2.1 Inlösen av minoritetsaktier vid missbruk 
Av särskilt stort intresse vid utformningen av den nya aktiebolagslagen var 
inlösensskyldighet av minoritetsaktier (29:4 ABL). Bestämmelsen säger att 
om faran för fortsatt missbruk föreligger skall aktieägaren vara skyldig att 
lösa in den skadelidandes aktieägares aktier. Missbruket som bestämmelsen 
åsyftar är aktieägarens skadeståndsansvar (29:3 ABL). 
 

3.7.2.2 Tvångsinlösen 
Inlösen av minoritetsaktier kallas även tvångsinlösen och kan begäras av 
både majoritets- och minoritetsaktieägare då majoritetsaktieägaren innehar 
mer än 90 % av samtliga aktier (22:1 ABL). Bestämmelsens räckvidd når 
även situationer där majoritetsägaren inte är ett svenskt aktiebolag utan en 
utländsk juridisk eller en fysisk person. Bestämmelsen om att även ägare 
som är en fysisk person får lösa in minoritetsaktier är ett nytt inslag i lagen 
om aktiebolag. Regeringen påpekar att det allmänintresse som ligger bakom 
denna förändring såsom rationella ägarförhållanden inom näringslivet, gör 
sig gällande även i de situationer då ägaren är en fysisk person. 
Inkluderandet av en utländsk juridisk person i sin tur innebär att inlösen 
skyldighet kan åläggas utländska bolag samtidigt som utländska ägare kan 
begära att få sina minoritetsaktier inlösta i Sverige. Implementeringen av 
den nyss nämnda bestämmelsen bereder dock en rad problem i synnerhet av 
verkställande natur103.  
 
En ytterligare precisering anger att majoriteternas rätt att lösa in aktier och 
minoritets rätt att få sina aktier inlösta inte ska få begränsas genom 
bolagsordningen104. I propositionen anges att syftet med inlösen är att ge 
aktieägare en möjlighet att ta sig ut ur en svår situation där en 
majoritetsägare skaffar sig ett sådant kvalificerat aktieinnehav att han i stort 
sätt obehindrat kan kontrollera bolaget. Detta syfte skulle onekligen förfelas 
om möjligheten till inlösen inskränktes för minoritetsägarna. Genom denna 
bestämmelse erhåller den nyss nämnda paragrafen en ius cogens status. 
 

                                                 
102 http://www.nolo.com/definition.cfm/Term/E690E70B-F9A8-4327-
9004FA599B90F32C/alpha/F/ . 
103 Prop. 2004/05:85 s. 881. 
104 Prop. 2004/05:85 s. 443. 
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Majoritetskravet anknyter i det här fallet till hur minoriteters 
skyddsbestämmelser är uppbyggda i övrigt i ABL. Dessa anknyter ofta 
direkt till hur stor kapitalandel en aktieägare har och beaktar inte 
röstandelen. 
 
En viktig fråga i sammanhanget är vilket inlösensbelopp som skall vara 
aktuellt. I stort finns det två aktuella visioner för denna problematik. Den 
ena säger att aktierna skall lösas in på marknadsmässiga villkor, alltså till 
det pris som erbjuds på marknaden - marknadspriset. Den andra visionen 
går längre och förslår en värdering av företag som följs av en rättvisande 
aktieprissättning105. I ett av sina avgöranden har HD konstaterat att 
lösenbeloppet vilket skulle erläggas för varje återstående aktie skall grunda 
sig på aktiens värde vid tiden för begäran om tvistens prövning av 
skiljemän, s.k. påkallandetidpunkten106. Enligt Justitiedepartementets 
utlåtande skall vid bristande enighet mellan majoritets och 
minoritetsaktieägaren om ett lämpligt lösenpris, lösenbeloppet fasställas i ett 
särskilt skiljeförfarande107. Vidare kan framhållas att aktiernas värdering 
skall ske utan hänsyn till deras egenskap av minoritetsaktier vilket tycks 
innebära att värdemässig diskriminering inte får ske av dessa aktier108. 
Vidare är det vikigt att påpeka att vid inlösen bör, såsom vid expropriation, 
lämpligen den som försätts i denna situation försättas i samma läge som om 
åtgärden inte hade vidtagits. Detta läge anses uppnått om ersättningen 
motsvarar ett marknadsvärde för egendomen i fråga.  I aktiebolagslagen har 
lagstiftaren placerat en särregel för prissättningen av inlösensomfattande 
aktier. Denna regel säger att om moderbolaget har förvärvat större delen av 
sina aktier i dotterbolaget på grund av erbjudande till en vidare krets, att till 
moderbolaget överlåta sådana aktier mot visst vederlag, skall lösenbeloppet 
motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat109.  

3.7.2.3 Inlösen som ett alternativ till likvidation. 

När en aktieägare uppsåtligen har medverkat till en överträdelse av 
aktiebolagslagen bestämmelser, ÅRL eller bolagsordningen, genom att 
missbruka sitt inflytande i bolaget, kan en allmän domstol på talan av ägare 
till en tiondel av samtliga aktier besluta att bolaget skall gå i likvidation 
(25:21). I en sådan situation finns det för majoritetsägaren ett alternativ att 
lösa in minoritetens aktier (25:22 ABL). Detta kan ske på yrkande av 
bolaget och domstolen skall i ett sådant fall ta hänsyn till de anställdas och 
borgenärernas intressen. Vid bestämmandet av lösenbeloppet skall 
motsvarande bestämmelser som vid tillämpningen av 29:4 ABL gälla110. 

                                                 
105 Prop. 2004/05:85 s. 447. 
106 NJA 1992 s. 872 . 
107 Ju 2007/793/L1 s. 1. 
108 NJA 1957 s. 1. 
109 NJA 1996 s. 293. 
110 Kommentar till kap. 25 §22 ABL. 
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3.7.3 Polen 

3.7.3.1 Akieinlösen vid ändring av föremålet för 
bolagets verksamhet 

Syftet med uppköp av minoritetsaktier ligger enligt doktrinen i ekonomiska 
behov från kapitalmarknaden. Närmare bestämt vill ägaren därigenom 
eliminera ur aktiebolaget de aktieägare, vars representationsstyrka är väldigt 
liten i jämförelse med majoritetsägarnas röststyrka, samt förebygga 
eventuella risker för konflikter mellan minoriteter och majoriteten. I detta 
sammanhang vill lagstiftaren åtkomma de situationer då minoritetsägaren 
har rätt att överklaga bolagsstämmans beslut och därigenom fördröja viktiga 
processer111. Doktrinen lyfter även fram att detta institut jämväl syftar till att 
skydda minoritetsägarnas förmögenhetsintressen genom att garantera att 
dessa kommer att erhålla minst marknadsvärdet för sina aktier112. 
 
Om vi blickar tillbaka till redogörelsen för gällande bestämmelser avseende 
ändringen av föremålet för bolagets verksamhet, medför dessa, att de 
delägares aktier vilka röstade emot förslaget skall lösas in av bolaget (art. 
416 § 4 k.s.h.). Inlösenspriset har i den polska lagen blivit noga preciserat. 
Lösenbeloppet skall bestämma efter det genomsnittliga marknadspriset. 
Genomsnittet skall beräknas utifrån aktiekurserna från de föregående tre 
månadernas noteringar (art. 417 § 1 k.s.h.). Om bolaget inte är noterat skall 
det på bolagsstämman utväljas en ställföreträdare som egenhändigt ska 
bestämma priset för aktierna. Om aktieägarna inte väljer ut en 
ställföreträdare kan styrelsen vända sig till en tingsrätt för att få en 
ställföreträdare utpekad. När beslutet om inlösen fattats ska styrelsen 
överföra likvida medel till bolagets konto vilka motsvara hela 
lösenbeloppet. Enligt doktrinen skall inlösen ske på bekostnad av de 
kvarvarande aktieägarna.113

3.7.3.2 Tvångsinlösen 
Tvångsinlösen, såsom tidigare nämnt, refererar till uppköp av 
minoritetsaktier av majoritetsaktieägare (art. 418 k.s.h). Utgångspunkten är 
att i en sådan omröstning vid bolagsstämman motsvarar en aktie en röst, i 
enlighet med art. 416 k.s.h. Tvångsinlösen möjliggörs enbart gentemot 
aktieägarens andelar som representerar högst fem procent av aktiekapitalet 
och kan utföras av högst fem aktieägare som tillsammans äger 95 % av 
aktiekapitlet. Följaktligen kräver ett beslut att 95 % av rösterna röstar för 
förslaget114. 
 

                                                 
111 Wajda, s. 212. 
112 Wajda, s. 214. 
113 Bieniak, Bieniak, s. 371 f.. 
114 Bieniak, Bieniak, s. 375 f.. 
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3.8 Information vid bolagsstämman 

3.8.1 Sverige 
Den frågerätt som tillskrivs en enskild aktieägare kan enbart utövas av en 
aktieägare som är närvarande på stämman Dessutom är ett ytterligare krav 
att informationen i sig finns tillgänglig vid stämman.  Om det dessutom kan 
ske utan väsentlig skada för bolagets angelägenheter, skall styrelsen eller 
den verkställande direktören lämna vissa upplysningar på en aktieägares 
begäran (7:32 ABL)115.  

3.8.2 Polen 
Rätten att ta del av information tillkommer var och en av aktieägarna 
oberoende av deras respektive ägarandel (art. 428 k.s.h.). Eftersom regel har 
ius cogens status innebär detta att den varken får göras beroende av villkor 
genom bolagsordningen eller sättas ur spel för aktieägarna.116  
 
Under en pågående årsstämma är styrelsen skyldig att ge aktieägaren den 
information som han begär om det är av betydelsen för behandlingen av ett 
ärende. Styrelsen är dock befogad till att neka utlämnandet av viss 
information som skulle kunna skada bolaget eller dess medkontraherande 
bolag, samt skulle kunna leda till civilansvar för en av styrelseledamöterna. 
Styrelsen kan även, i särskilda situationer, ge information skriftligen inom 
två veckor från bolagsstämmans sammanträde eller informera aktieägaren 
utanför bolagsstämman, under hänsynstagande till de nyss nämnda 
situationerna117. Som en särskild situation betraktas begäran om 
informationsåtkomst framförd vid bolagsstämman, när detta kräver att 
särskilda data måste samlas in från vissa anställda eller av bolagets delägare. 
 
Den nyss nämnda bestämmelsen förpliktigar bolaget till att lämna 
information. Denna bestämmelse ger enbart aktieägaren möjlighet att ställa 
en förfrågan, medan det åligger styrelsen att ta ställning till denna. Styrelsen 
är dock skyldig att neka ett svar då farerekvisiten i art. 428 är för handen. I 
saklägen då styrelsen felaktigt nekar att lämna information, är aktieägaren 
rättsligt skyddad genom att han kan lämna en begäran till tingsrätten om 
beslut att styrelsen utger den efterfrågade upplysningen. En sådan begäran 
skall dock inkomma till tingsrätten inom en vecka från bolagsstämman 
sammanträdestidpunkt (art. 429 k.s.h).  

                                                 
115 Kommentar till kap. 7 § 32 ABL. 
116 Wajda, s. 229. 
117 Bieniak, Bieniak, s 399 f. . 
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3.9 Vetorätt i samband med aktieaffärer 

3.9.1 Ökning av aktiekapitalet 

3.9.1.1 Sverige 
Enlig aktiebolagslagen skall befintliga aktieägare äga företräde vid 
nyemission av aktier utom i fall då aktierna ägs av bolaget själv eller dess 
dotterbolag (13:1 ABL). På så sätt skapas vissa garantier för att reglerna om 
emission inte utnyttjas för att på ett otillbörligt sätt förändra maktbalansen i 
bolaget118. Bestämmelsen gäller vid emissioner där de nya aktierna skall 
betalas med pengar eller genom kvittning. Denna huvudregel måste således 
ge vika då aktierna skall betalas med apportegendom, om bolagsordningen 
innehåller avvikande bestämmelse om företrädesrätten eller då avvikelser 
gjorts i själva emissionsbeslutet119.  
 
Ett beslut om avvikelser i företrädesrätten skall fattas med kvalificerad 
majoritet och förutsättningen är att denna ändring inte förvrider den 
inbördes rätt som tillhör aktieägaren eller bereds en fördel på aktieägarens 
bekostnad.120  

3.9.1.2 Polen 
I den polska bolagsslagen har ökningen av aktiekapitalet inte ansetts vara av 
en sådan art att ett speciellt skydd för minoritetsaktieägare bör införas (art. 
422 f. k.s.h.). Beslutet om ökning av aktiekapitalet fattas på bolagsstämman 
med en enkel röstmajoritet. Lagen ställer upp flera möjligheter för hur en 
ökning av aktiekapitalet kan genomföras. Inledningsviss kan aktiekapitalet 
ökas genom användningen av bolaget reservfonder (fondemission) eller 
genom anskaffande av extern kapital (nyemission). En relevant bestämmelse 
talat om att aktietilldelningen i samband med emissioner skall ske i 
proportion till antalet ägda aktier (art. 443 k.s.h.). Igen avvikelse från denna 
regel betraktas som giltigt121. 

3.9.2 Minskning av aktiekapitalet 

3.9.2.1 Sverige 
Lagstiftarens framåtblickande förmåga har även lett till skyddande 
bestämmelser i samband men minskning av aktiekapitalet (20:5 ABL). En 
minskning kan tyckas vara befogad då bolaget vill ändra relationen mellan 
det egna kapitalet och det registrerade aktiekapitalet, vilket oftast sker i syfte 
att undvika tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Minskning av 
aktiekapitalet kan också utnyttjas för att genomföra värdeöverföringar till 
aktieägarna eller för att införskaffa ett större vinstutdelningsutrymme inför 
framtiden. Möjligheten till minskning av aktiekapitalet bidrar i sådana 
                                                 
118 Prop. 2004/05:85, s. 339 f.. 
119 Kommentar till kap. 13 § 1, 1 och 2 st.. 
120 Kommentar till kap. 13 § 2. 
121 Bieniak, Bieniak, s. 424 f.. 
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situationer till större finansiell flexibilitet. Enligt förarbetena specificeras 
några förhållanden vilka kan ligga till grund för en minskning av 
aktiekapitalet. Dessa kan exempelvis vara täckning av förlust, avsättning till 
reservfond, återbetalning till aktieägare samt minskning enligt föreskrift i 
bolagsordningen122. Av särskilt intresse är att ett sådant beslut kan fattas 
med en majoritet av två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de 
aktier som är företrädda vid stämman.  

3.9.2.2 Polen 
Inte heller har beslutet om nedsättningen av aktiekapitalet fått ett särskilt 
majoritetskrav. Nedsättning av aktiekapitalet sker genom ändring av 
bolagsordningen och en minskning av aktiernas nominella värde 
(art.455k.s.h.). I enlighet med de polska bolagsslagens lydelse ställer lagen 
up ett enkelt majoritetskrav för ändring av bolagsordningen (art. 430 k.s.h.). 
Detta medför att även en nedsättning av aktiekapitalet genomförs med en 
enkel majoritets vilja (art. 431 k.s.h.).  

3.9.3 Förvärv av egen aktie 

3.9.3.1 Sverige 
Vetorätten tillfaller aktieägare även i fråga om förvärv av egen aktie (19:18 
ABL). Anledningen till skyddsregeln tycks vara skyddet för bolagets 
borgenärer. Ett sådant beslut som fattats vid bolagsstämman skall biträdas 
av såväl minst två tredjedelar av de avlämnade rösterna som de aktier som 
är företrädda vid stämman. Det är dock tillåtet att i bolagsordningen 
föreskriva en högre majoritetskvot (7:40 ABL). Ett uppnått majoritetskrav 
är dock inte tillräckligt för att beslutet skall bli giltigt. Det är nämligen 
möjligt att upphäva beslutet genom klander. Förutsättningarna är att ett 
sådant beslut strider mot kraven i 14 eller 15 §§, om formfel begåtts som gör 
att beslutet saknar den i § 24 och § 25 angivna utformning eller att beslutet 
strider mot generalklausulen i 7:47 ABL123.  
 
 

                                                 
122 Prop. 2004/05, s.412 f.. 
123 Kommentar till kap. 19 § 18.  
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4 Analys 

4.1 Disskussion  
Europeiska unionen kan delas in olika bolagsrättsliga jurisdiktioner, i i) 
angloamerikansk, ii) romerskrättslig, iii) germansk samt iv) skandinavisk. 
Dessa olika rättsystem kan påträffas i i) England, ii) Frankrike, iii) Tyskland 
och Polen samt iv) Sverige och Danmark. Som framgår finns det vissa 
skillnader mellan den svenska och den polska bolagsrättsliga 
rättsysytematiken som har sina rötter i utformningen av rättsystemet i sin 
helhet. De flesta skillnader finns dock i bolagens interna organisation, 
utformningen och finansieringsformerna samt valet av form för bolagen124.  
 
Den uppmärksamme läsaren har säkerligen tagit hänsyn till att uppsatsen 
behandlar rättsystemen i två länder med olika rättsliga traditioner och 
marknadsförutsättningar. Inte minst skiljer sig kapitalmarknaderna åt, där 
den svenska marknadens unika drag är bekanta i övriga världen. Framförallt 
karakteriseras den svenska marknaden av vidgående avtalsfrihet och starkt 
förtroende för bolagets ledning och skydd av bolagets verksamhet, vilket 
gör det svårt för en aktieägare att exempelvis föra en skadeståndstalan samt 
få ett bifallande domslut i denna. En överblick som uppsatsen syftar till att 
skaffa pekar på att den polska lagen är något mera precis i sin 
lagformulering. Större delen av bestämmelser definieras noga vilket lämnar 
litet spelutrymme för en alltför kreativ lagtolkning. En av de mer 
övergripande slutsatserna visar även att den polska lagstiftaren har varit 
mera generös vid definierandet av begreppet minoritet. Ett exempel skulle 
kunna vara rätten att kräva en tvångsinlösen som tillfaller en minoritetsägare 
som äger fem procent av aktiekapitalet i enlighet med den polska rätten 
medan det i Sverige krävs ett ägande av tio procent av aktiekapitalet. På 
samma sätt höjer den polska rätten kravet på majoritetsandel som har rätt att 
lösa in minoriteter till 95 % jämfört med motsvarande 90 % i Sverige.  
 
En jämförelse med andra länders ägarförhållanden visade att Sverige är det 
land som i allra minsta utsträckning håller sig till principen om 
likabehandling av aktierna i bolaget. Sverige är det land i Europa som har 
flest och mest frekvent tillämpade avvikelser från huvudregeln om 
likabehandling, vilket uttrycks i form av aktieägaravtal, röstdifferentieringen 
och preferensaktiesystemet. Möjligheterna till åberopande av 
likabehandlingsprincipen är färre än i Polen, där exempelviss 
röstdifferentiering av aktierna inte förekommer. Debatten som i huvudsak 
pågår inom EU, one share- one vote, är intressant att följa. Enligt min 
mening tycks det vara av ett allmänintresse att stärka skyddet för 
minoritetsägarnas ställning i de svenska bolagen, vilket skulle kunna bidra 
till ökad flexibilitet av marknaden och större investeringsflöden från 
utlandet. Den ökande pressen från EU och marknaden har redan lett till att 

                                                 
124 Backer, s. 189. 
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flera förslag har hamnat i utredarnas händer och att lagändringar till all 
förmodan är att vänta inom en snar framtid. 
 
De senaste åren har Polens rättssystem genomgått betydande förändringar i 
samband med landets anslutande till den Europeiska Unionen. Den gamla 
bolagsbalken hade år 2000 ersatts av en ny lag. Denna balk har uppdaterats 
upprepade gånger för att år 2004 få sin slutgiltiga skepnad med definitiva 
drag av unionens inverkan på bolagsrätten i Europa125. Denna process 
förklarar i stort anledningen till de likheter och skillnader mellan den polska  
och övriga medlemsstaters bolagsrätt. Den viktiga slutsatsen är dock att 
skillnaderna består. Därför är det väsentligt att kartlägga dessa. 
 
Det vikigaste forum för aktieägarnas möjligheter att utöva sina rättigheter i 
polska och svenska bolag är otvetydigt bolagsstämman. De flesta frågor har 
en stark anknytning till en bolagsstämma, inte minst utövandet av rösträtten. 
Det ligger i sakens natur att aktieägarna både tillerkänns rättigheter och 
skyldigheter. Ett begripligt och enkelt analogislut på det tema som 
uppsatsen behandlar är därför att aktieägare inte bara har rättigheter utan 
även skyldigheter gentemot bolaget. Skyldigheterna är inte ett måste utan 
snarare en förutsättning för aktieägarna att hävda sin rätt. Aktieägaren har 
också en del primära rättigheter som möjliggör uppfyllandet av somliga 
skyldigheter126. De flesta rättigheterna utövas i samband med 
bolagsstämman. Enkelt uttryckt tycks det ligga i lagstiftares intresse att få 
ett engagemang från samtliga aktieägare i bolagsledningen. I den fortsatta 
diskussionen är det följaktligen viktigt att ställa sig frågan om vilka 
rättigheter och skyldigheter som borde uppfyllas och om detta de facto skett 
på ett rättsenligt sätt. 
 
Deltagande vid bolagsstämman representerar till en vis del en absolut 
rättighet men även en förutsättning för aktieägaren, då denne önskar att göra 
sin röst hörd. Aktieägarens rättigheter utövas just vid bolagsstämman.  Detta 
sker huvudsakligen genom att aktieägaren aktivt deltar i 
röstningsförfarandet och på det viset medverkar vid beslutsfattandet, vilket 
kan ses som ett uttryck för lojalitet gentemot bolaget. Lagstiftaren i båda 
länder har utökat möjligheten till deltagande genom att införa röstning 
genom ombud. Den engelska termen för röstning via ombud är proxy voting. 
 
Viktigt i sammanhanget är aktieägarens rättighet att bli kallad till 
bolagsstämman. Båda rättsordningar förutsätter att aktieägaren erhåller 
kallelsen i god tid innan sammanträdet samt att för aktieägaren relevanta 
dokument, såsom resultaträkningen, tillhandahålls i behörig ordning. 
 
Befogenheten att kalla till en extra bolagsstämma anser jag vara ett stark 
skydd för en minoritetsägare. Kompetensen har i bägge länderna 
sammanbundits med ägande av minst en tiondel av aktierna. I enlighet med 
de svenska reglerna kan en minoritetsägare framställa ett yrkande till 
styrelsen att denna sammankallar till stämma för behandling av ett angivet 
                                                 
125 Domanski, s.7. 
126 Hetherington, s. 14. 
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ärende, och i dessa fall kan styrelsen inte vägra sammankallandet. I enlighet 
med de polska reglerna kan till och med en enskild aktieägare framställa ett 
sådant yrkande, och i fall detta skulle avvisas, kan denne med domstolens 
tillåtelse självrådigt sammankalla stämman. Enligt mitt eget tycke utgör 
rätten till självständig sammankallande av en bolagsstämma en väldigt 
tillåtande reglering. Det är dock viktigt att ha i åtanke att anordnandet av en 
bolagsstämma ofta är förknippat med väldigt stora kostnader för bolaget. I 
ett sådant läge uppkommer frågan vem som egentligen svara för dessa 
kostnader. Rent förnuftigt verkar det ligga närmare till hands att faktiskt ha 
en större skyldighet för styrelsen att besvara de allra viktigaste frågorna 
behandlade vid den ordinarie bolagsstämman. En effektivisering av denna 
process vore i mina ögon en önskvärd utveckling. 
 
Beslutfattade är en av de essentiella processerna i bolagen. Denna 
behörighet tillkommer bolagsstämman, i alla fall i de saklägen vilka lagen 
förutsätter. Här utesluts självklart beslut som rör den löpande förvaltningen 
och framhäver istället beslut som fyller speciellt viktigt funktion för 
organisationen i stort. Av den anledningen finner jag det vara av särskilt stor 
vikt att aktieägaren deltar i bolagsstämman och bidar till att verksamheten 
strävar i den önskvärda riktningen. En relevant fråga torde vara huruvida 
aktieägaren innehar tillräckligt mycket kunskap för att kunna uttala sin 
mening utan skada för bolaget. Speciellt i stora organisationer är det svårt 
för en enskild aktieägare att kunna uttala sig om vilka strategiska beslut som 
kan vara de rätta för organisationen. Å andra sidan, finns det ingenting som 
hindrar att aktieägaren skaffar sig den relevanta informationen. Om det med 
hänsyn till beslutets natur behövs, bör styrelsen upplysa om ärendet i frågan, 
så att aktieägarna kan rösta på ett korrekt sätt och med fullt medvetenhet om 
beslutets vekningar. 
 
Beslutsfattande på en bolagsstämma sker med en vis majoritet av de angivna 
rösterna. I de allra enklaste ärenden fordras enkel majoritet medan det i mer 
kritiska ärenden krävs två tredjedelars majoritet eller mer. Syftet med 
majoritetsprincipen tycks vara att underlätta hela processen av 
beslutsfattande. Skydd för minoriteter är följaktligen inte det primära 
intresseområdet. Det ligger inte i lagstiftarens syfte att låta minoriteter styra 
bolaget. Anledningarna kan vara många. För det första är det knappast 
meningen att bolagsstämman skall fatta beslut som gynnar samtliga 
aktieägare. Naturligt är att en del av de röstande röstar för och en del emot, 
då olika intressenter har olika visioner för verksamheten och olika syften 
med sitt aktieinnehav. Vidare kan det också konstatera att kunskapsnivån 
bland aktieägarna varierar och det inte går att veta exakt vilket beslut som är 
lämpligast för verksamheten. Min mening är, att det absolute viktigaste är 
att en aktieägare i själva verket får rösta och då även representera exakt den 
röstmängden som tillfaller dennes aktieinnehav127. Oavsett om beslutet 
gynnar aktieägaren i fråga eller inte, så har hans primära rösträtt blivit 
tillgodosedd och denne har haft möjligheten att uttala sin röst.  
 

                                                 
127 Fostering shareholder rights….., s. 5. 
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Väckande av klandertalan är ett instrument vilket aktieägaren kan nyttja i 
syfte att utrycka sitt missnöje beträffande ett stämmobeslut. Enligt svensk 
rätt förutsätter lagstiftaren att en aktieägare skall äga rätt at föra talan mot ett 
stämmobeslut om beslutet inte kommit till i behörig ordning, sett till 
bolagsordningens bestämmelser, ÅRL eller mot aktiebolagslagen. 
Klandertalan kan också föras då styrelsen vägrat att föra in aktieägaren i 
aktieboken. En klandertalan leder ofta till upphävande eller ändring av 
beslutet. I ljuset av den svenska regleringen framstår de polska reglerna som 
något mer invecklade och svårtillämpliga. Den polske lagstiftaren förutsätter 
att beslutet antingen både strider mot bolagsordningen och syftar till att 
skada den enskilde aktieägaren eller både står i strid med goda seder och har 
till avsikt att skada aktieägaren i fråga. Sett till lydelsen är det inte 
synnerligen märkvärdig att dra slutsatsen att reglerna bygger en 
svåröverkomlig barriär. Att påvisa att beslutet står i strid med 
bolagsordningen eller goda seder är inte så svårt då aktieägaren känner till 
bolagsordningens lydelse eller handelsbrukets seder. Det ter sig dock 
mycket svårare att visa att beslutet hade för avsikt att skada aktieägaren. De 
flesta beslut fattas med en enkel majoritet vilket skulle kunna betyda att det i 
dessa situationer är 49 % av aktieägare emot beslutet och kan känna att 
bolagets förfaringsätt hade orena avsikter. Gränsdragningen mellan en 
faktisk skada och enbart en olägenhet för aktieägaren är svår att dra och att 
får ett beslut upphävd på denna grund verkar svår och nästan omöjlig. 
 
Tunnelling är ett engelskt samlingsnamn för finansiella transaktioner inom 
bolaget som på ett eller annat sätt är ogynnsamma för själva bolaget eller 
dess aktieägare. Till skydd mot dessa förehavanden har de presenterade 
rättssystemen instiftat regler om vinstutdelning vilka huvudsakligen syftar 
till att garantera att aktieägaren få en utdelning på sitt inverterade kapital. 
De flesta investeringar, i synnerhet investeringar på 
värdepappersmarknaden, är förbundna med en risk. Placeraren kräver i en 
sådan situation en premie för den risken han behövde bära - riskpremie. 
Regel är ganska enkel: ju mer risk desto högre riskpremie önskas. På 
aktiemarknaden utgörs riskpremien just av utdelningar.  
 
För att säkerställa riskkompensation för den enskilde aktieägaren har den 
svenska rättsordningen infört en möjlighet för ägaren till en tiondel av 
bolagets aktier att påkalla en utdelning. Visserligen finns det även bestämda 
beloppsspärrar men det viktigaste är självklart själva möjligheten till ett 
självständigt agerande, vilket den polske lagstiftaren inte har beaktat. Enligt 
den polska aktiebolagslagen äger aktieägaren en rätt till att erhålla utdelning 
men inte en rätt att de facto påkalla en sådan. Beslutet om utdelning fattas 
på bolagsstämman med enkel majoritet och minoriteter saknar i ett sådant 
läge ett rättsligt instrument för att kunna motsätta sig ett missgynnande 
utslag. 
 
Den svenska lagstiftaren har gett sin särklida uppmärksamhet till ändringen 
av bolagsordningen. En sådan ändring kräver enligt den svenska 
aktiebolagslagen ett majoritetsstöd av två tredjedelar av aktierna. Enligt den 
polska lagen ändras en bolagsordning genom att en enkel majoritet röstar för 
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ändringen, och på grund av detta äger regeln inte en status som 
minoritetsskyddande. Detta anser jag vara olämpligt med tanke på att 
bolagsordningen är bolagets viktigaste avtal. Istället fann den polska 
lagstiftaren att reglerna om föremålet för bolagets verksamhet bör få större 
skydd. Detta ter sig ganska naturligt då en så beskaffad förändring medför 
drastiska förändringar i bolagets interna och externa förutsättningar för 
överlevnad. Anledningen till skillnader i rättssystemen ligger i att den 
polska lagstiftaren har separerat bestämmelser som tar sikte på 
bolagsordningen och bestämmelser vilka reglerar föremålet för bolagets 
verksamhet. I svensk rätt ligger problemtiken i att bestämmelserna om 
föremålet för bolagets verksamhet ligger inbakade i själva bolagsordningen. 
Detta tycks, i mina ögon, vara anledningen till att ändringen av 
bolagsordningen åtnjuter större skydd i Sverige.   
 
En sista grupp av relevanta bestämmelser rör möjligheten till inlösen och en 
obligatorisk inlösensskyldighet. Orsaken till att dessa bestämmelser finns är 
att minoritetsägare i vissa situationer kommer att vara öppet diskriminerade 
och missgynnade av majoritetsägarna. Sådana situationer är svåra att 
undvika men dessa föranleder inte sällan verkligt obekväma 
inlåsningseffekter, där minoritetsägaren inte får något handlingsutrymme 
överhuvudtaget. I ett läge där det inte går att påverka hur de investerade 
pengarna omsätts i företaget, är den bästa utvägen att få sina aktier inlösta 
av bolaget. Inlösningen ska i regel ske mot marknadspris, men om detta 
skulle vara missvisande, finns det möjlighet att får aktierna prissatta utifrån 
en företagsvärdering. Det viktigaste i detta sammanhang är antagligen att 
aktieägarna får rättvisande pris på sina aktier så att deras ställning inte 
försämras efter inlösningen och att det även tas hänsyn till att de anställda 
och borgenärerna inte missgynnas. I USA har domstolarna uppmärksammat 
problemet med att majoritetsägare med betydande ägandeandel köper upp 
små äger – så kallade freeze out deals- och lyft fram just svårigheterna med 
en rättvis behandling av minoriteter i dessa utfrysningsförfaranden128.  
 
En av de mest spännande aspekterna är tvångsinlösen av minoritetsaktier. På 
ett sätt kan ett sådant förhållande att en majoritetsägare tvingar 
minoritetsägare att sälja sina aktier, förefalla som orättvisst och 
diskriminerande. Det är nämligen inte uttalat att ett sådant bud skall 
farmläggas i tvistiga situationer, vilket kan leda till att minoritetsandelar kan 
övertas även i andra sammanhand. Av största intresse är situationer då en 
aktieägare ser sig ha goda avskastningsmöjligheter på det investerade 
kapitalet, men tvingas avstå från denna möjlighet. Trots att nackdelarna är 
många bör även fördelarna beaktas.  
 
För det första vill ofta majoritetsägare införskaffa en exklusiv kontrollrätt 
över bolaget. Hur orättvisst och oskäligt det än låter överväger fördelarna de 
negativa effekterna genom att bolagsstämman kan sammankallas snabbt och 
på det sätt som majoritetsägaren önskar.  Speciellt i mindre företag kan 
förloppet av viktiga administrativa processer påskyndas och kostnaderna 
                                                 
128 Bates, Lemmon, Linck, Shareholder Wealth Effects and Bid Negotiation in Freeze-Out 
Deals:……., s. 9. 
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förknippade med ett spritt ägande minimeras. För det andra ligger det i 
många företags intresse att föra affärer med direkt gynnande av sina 
dotterbolag. Minoritetsägarnas närvaro kan försvåra operationer med syfte 
att stödja dotterbolaget, då dessa grupper kan inverka på exempelvis 
användningen av boagets medel. Ett totalt ägande gynnar transaktioner av 
detta slag.  
 

4.2 Sammanfattning 
Utifrån denna utredning kan några viktiga slutsatser härledas. För det första 
står det klart att den svenska och de polska lagstiftningarna har liknande 
utformning och lydelse. Detta var definitivt inte faller för några år sedan då 
Polen inte var medlem i den europeiska unionen. Sedan Polen blev medlem 
i EU har en radikal anpassning till utformningen av framförallt kommersiell 
lagstiftning ägt rum. Även de svenska lagarna har fått tillfälle att anpassa sig 
till EU:s krav. Idag ser vi att dessa två medlemsstaters bolagslagstiftning 
ligger nära varandra trots att Sverige hör till den skandinaviska rättfamiljen 
och Polen till den germanska. 
 
För det andra utgör majoritetsprincipen och likhetsprincipen grundvalar 
inom den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Även om detaljbestämmelserna 
skiljer sig åt, har ändå grundprinciperna för rättvis och effektiv företagande 
fått samma relevans och styrka. Till sist kan det konstateras att minoriteter 
äger ett starkt skydd i båda länderna. I vissa fall erbjuder dock de polska 
reglerna en generösare behandling, då det i vissa fall krävs enbart ett ägande 
på fem procent för att kunna agera självständigt.  
 
Min stora förhoppning är att utvecklingen kommer att fokusera på att göra 
aktieägandet mer internationell. För att åstadkomma detta krävs att vissa 
barriärer såsom språkliga och geografiska barriärer undanröjs. Jag hoppas 
väldigt starkt på att EU:s medlemsstater, med välvilja och beslutsamhet, kan 
bygga ett ekonomiskt nätverk som fungerar inte bara på pappret utan även i 
verkigheten. 
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5 Bilaga 
5.1 Kodeks spolek akcyjnych, KSH, Dz.U.00.94.1037; 

 
DZIAŁ II 

 
SPÓŁKA AKCYJNA 

 
Rozdział 1 

 
Powstanie spółki 

 
Art. 301. § 1. Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być 
zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
§ 2. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. 
§ 3. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. 
§ 4. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie. 
§ 5. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. 
 
Art. 302. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. 
 
Art. 303. § 1. W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia 
walnego zgromadzenia zgodnie z przepisami niniejszego działu. Przepisy o walnym zgromadzeniu 
stosuje się odpowiednio. 
§ 2. W przypadku gdy wszystkie akcje spółki przysługują jedynemu akcjonariuszowi albo jedynemu 
akcjonariuszowi i spółce, oświadczenie woli takiego akcjonariusza składane spółce wymaga formy 
pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
§ 3. W przypadku gdy akcjonariusz, o którym mowa w § 1, jest jednocześnie jedynym członkiem 
zarządu, czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga 
formy aktu notarialnego. 
§ 4. O każdorazowym dokonaniu czynności prawnej, o której mowa w § 3, notariusz zawiadamia sąd 
rejestrowy, przesyłając do sądu wypis aktu notarialnego. 
 
Art. 304. § 1. Statut spółki akcyjnej powinien określać: 
  1)   firmę i siedzibę spółki, 
  2)   przedmiot działalności spółki, 
  3)   czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 
  4)   wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie 
kapitału zakładowego, 
  5)   wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, 
  6)   liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być 
wprowadzone akcje różnych rodzajów, 
  7)   nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli, 
  8)   liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę 
członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej, 
  9)   co najmniej przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w 
związku z jej utworzeniem, ustaloną na dzień zawiązania spółki, 
  10)  pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem 
Sądowym i Gospodarczym. 
§ 2. Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia 
dotyczące: 
  1)   liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych 
z nimi praw, 
  2)   wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem 
wpłacenia należności za akcje, 
  3)   warunków i sposobu umorzenia akcji, 
  4)   ograniczeń zbywalności akcji, 
  5)   uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354. 
§ 3. Statut może zawierać postanowienia odmienne, niż przewiduje ustawa, jeżeli ustawa na to 
zezwala. 
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§ 4. Statut może zawierać dodatkowe postanowienia, chyba że z ustawy wynika, że przewiduje ona 
wyczerpujące uregulowanie albo dodatkowe postanowienie statutu jest sprzeczne z naturą spółki 
akcyjnej lub dobrymi obyczajami. 
 
Art. 305. § 1. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie 
"spółka akcyjna". 
§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "S.A." 
 
Art. 306. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: 
  1)   zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli, 
  2)   wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, z 
uwzględnieniem art. 309 § 3 i § 4, 
  3)   ustanowienia zarządu i rady nadzorczej, 
  4)   wpisu do rejestru. 
 
Art. 307. Spółki akcyjne mające siedzibę za granicą mogą tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki tworzenia takich oddziałów lub przedstawicielstw 
określa odrębna ustawa. 
 
Art. 308. § 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 500.000 złotych. 
§ 2. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 złoty. 
 
Art. 309. § 1. Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. 
§ 2. Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka powinna być 
uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki. 
§ 3. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed 
upływem roku po zarejestrowaniu spółki. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być 
opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. 
§ 4. Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i 
pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w 
jednej czwartej jego wysokości, określonej w art. 308 § 1. 
§ 5. Przepisy niniejszego działu dotyczące wpłaty na akcje stosuje się odpowiednio do wkładów 
niepieniężnych. 
 
Art. 310. § 1. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji. 
§ 2. Statut spółki może określać minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego. W 
takim przypadku zawiązanie spółki następuje z chwilą objęcia przez akcjonariuszy takiej liczby akcji, 
których łączna wartość nominalna jest równa co najmniej minimalnej wysokości kapitału 
zakładowego przewidzianego w art. 308 § 1, oraz złożenia przez zarząd, przed zgłoszeniem spółki do 
rejestru, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. 
Wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w określonych przez statut granicach. 
§ 3. Zmiana oświadczenia zarządu, o którym mowa w § 2, nie wpływa na zmianę chwili zawiązania 
spółki. 
§ 4. Akt notarialny zawierający oświadczenie zarządu, o którym mowa w § 2, powinien zawierać 
postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie. Wysokość kapitału 
zakładowego określona w statucie powinna być zgodna z oświadczeniem zarządu. 
 
Art. 311. § 1. Jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne albo spółka nabywa mienie lub dokonuje 
zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej powstaniu, założyciele sporządzają pisemne 
sprawozdanie, które powinno przedstawiać w szczególności: 
  1)   przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wydawanych w zamian za nie akcji i 
innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki, 
  2)   mienie nabywane przed zarejestrowaniem spółki oraz wysokość i sposób zapłaty, 
  3)   usługi świadczone przy powstaniu spółki oraz wysokość i sposób wynagrodzenia, 
  4)   osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne, zbywają spółce mienie lub otrzymują wynagrodzenie 
za usługi, 
  5)   zastosowaną metodę wyceny wkładów. 
§ 2. W sprawozdaniu należy umotywować zamierzone transakcje, w tym także objęcie akcji za 
wkłady niepieniężne i wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty. Do sprawozdania należy 
dołączyć odpowiednie dokumenty w oryginałach lub urzędowo poświadczonych odpisach. 
§ 3. Jeżeli przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo, sprawozdanie założycieli powinno zawierać 
sprawozdania finansowe dotyczące tego przedsiębiorstwa za okres ostatnich dwóch lat obrotowych. 
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzono przez okres krótszy niż dwa lata, sprawozdanie założycieli 
powinno obejmować cały okres działalności. 
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Art. 312. § 1. Sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych 
rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, jak również celem wydania opinii, czy 
wartość wkładów niepieniężnych odpowiada co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie 
akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub 
zapłaty jest uzasadniona. 
§ 2. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki. 
§ 3. Na pisemne żądanie biegłego rewidenta założyciele powinni przedłożyć na piśmie dodatkowe 
wyjaśnienia lub dokumenty. 
§ 4. Opinia biegłego rewidenta powinna oceniać metodę wyceny wkładów niepieniężnych przyjętą w 
sprawozdaniu założycieli, o której mowa w art. 311 § 1 pkt 5. 
§ 5. Biegły rewident powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach szczegółową opinię i złożyć ją 
wraz ze sprawozdaniem założycieli sądowi rejestrowemu, który jeden egzemplarz przez siebie 
poświadczony wydaje założycielom. 
§ 6. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunek jego 
wydatków. Jeżeli założyciele nie uiścili należności, sąd rejestrowy ściąga ją w trybie przewidzianym 
dla egzekucji opłat sądowych. 
§ 7. Wzmianka o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym powinna być 
ogłoszona przez spółkę przed dniem jej zarejestrowania. 
§ 8. W przypadku rozbieżności zdań między założycielami a biegłym rewidentem spór rozstrzyga sąd 
rejestrowy na wniosek założycieli. Na postanowienie sądu wydane w wyniku rozpatrzenia wniosku 
nie przysługuje środek odwoławczy. Sąd rejestrowy może wyznaczyć nowego biegłego rewidenta, 
jeżeli uzna to za uzasadnione. 
 
Art. 313. § 1. Zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji przez 
jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi powinna być wyrażona w 
jednym lub kilku aktach notarialnych. 
§ 2. W aktach, o których mowa w § 1, należy wymienić w szczególności osoby obejmujące akcje, 
liczbę i rodzaj akcji objętych przez każdą z nich, wartość nominalną i cenę emisyjną akcji oraz 
terminy wpłat. 
§ 3. W aktach, o których mowa w § 1, należy również stwierdzić dokonanie wyboru pierwszych 
organów spółki. Nazwisk i imion osób powołanych do pierwszych organów spółki nie umieszcza się 
w statucie. 
§ 4. Jeżeli akcjonariusze w zamian za akcje wnoszą wkłady niepieniężne albo gdy dla spółki przed 
zarejestrowaniem ma być nabyte jakiekolwiek mienie na podstawie innych czynności prawnych, 
należy w akcie notarialnym wymienić osoby wnoszące wkłady lub zbywców nabywanego mienia, 
przedmiot wkładu lub nabywanego mienia oraz rodzaj i wysokość wynagrodzenia lub zapłaty. 
 
Art. 314. W aktach notarialnych o zawiązaniu spółki powinno być stwierdzone, że każdy z 
przyszłych akcjonariuszy, podpisujących akt, zapoznał się ze sprawozdaniem założycieli oraz opinią 
biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312. 
 
Art. 315. § 1. Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio lub za pośrednictwem domu 
maklerskiego, na rachunek spółki w organizacji prowadzony przez bank w Rzeczypospolitej Polskiej. 
§ 2. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu. 
 
Art. 316. § 1. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na 
siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują 
wszyscy członkowie zarządu. 
§ 2. Do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się 
przepisy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Art. 317. § 1. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego, sąd rejestrowy wyznacza 
spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru. 
§ 2. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień, 
które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów. 
 
Art. 318. Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 
  1)   firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń, 
  2)   przedmiot działalności spółki, 
  3)   wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 
  4)   wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, 
  5)   liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, 
  6)   wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem, 
  7)   nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki, 
  8)   nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, 
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  9)   jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, 
  10)  czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 
  11)  jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, 
  12)  jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły 
uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji - zaznaczenie tych okoliczności. 
 
Art. 319. § 1. Zgłoszenie jednoosobowej spółki powinno zawierać, oprócz danych określonych w art. 
318, nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego akcjonariusza, a także 
wzmiankę, że jest on jedynym akcjonariuszem spółki. 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wszystkie akcje w spółce zostają nabyte 
przez akcjonariusza po zarejestrowaniu spółki. Zarząd zgłasza tę okoliczność do sądu rejestrowego w 
terminie trzech tygodni od dnia, w którym dowiedział się, że wszystkie akcje spółki zostały nabyte 
przez jedynego akcjonariusza. 
 
Art. 320. § 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 
  1)   statut, 
  2)   akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji, 
  3)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty na akcje oraz 
wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem, 
  4)   potwierdzony przez bank lub dom maklerski dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek 
spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami 
niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków 
zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu 
przed upływem terminu określonego w art. 309 § 3, 
  5)   dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem ich składu 
osobowego, 
  6)   zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli są 
one wymagane do powstania spółki, 
  7)   oświadczenie, o którym mowa w art. 310 § 2, jeżeli zarząd złożył takie oświadczenie. 
§ 2. W przypadkach określonych w niniejszym dziale należy dołączyć sprawozdanie założycieli wraz 
z opinią biegłego rewidenta. 
 
Art. 321. § 1. Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 318 i art. 319 zarząd powinien zgłosić 
sądowi rejestrowemu w celu wpisania do rejestru lub ujawnienia w aktach rejestrowych. 
§ 2. Jeżeli przed zarejestrowaniem spółki pokryto tylko część kapitału zakładowego, zarząd powinien 
zgłosić do sądu rejestrowego dokonanie każdego dalszego wkładu na kapitał zakładowy. 
§ 3. Do zgłoszenia spółki oraz zmian składu osobowego zarządu należy dołączyć złożone wobec sądu 
albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu. 
 
Art. 322. Na akcje i prawa uczestnictwa w zysku bądź podziale majątku spółki spółka w organizacji 
nie może wydawać dokumentów na okaziciela, świadectw tymczasowych, jak również dokumentów 
imiennych lub na zlecenie. 
 
Art. 323. § 1. Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji. 
§ 2. Do chwili ustanowienia zarządu spółka w organizacji jest reprezentowana przez wszystkich 
założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą 
założycieli. 
§ 3. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 2, ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich 
czynności przez walne zgromadzenie. 
§ 4. Do praw i obowiązków oraz odpowiedzialności założycieli spółki w okresie przed powstaniem 
spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej w organizacji. 
 
Art. 324. Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien w terminie dwóch tygodni złożyć we 
właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis statutu spółki ze wskazaniem sądu, 
w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji. 
 
Art. 325. § 1. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została 
zgłoszona do zarejestrowania lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się 
prawomocne, zarząd powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przez ogłoszenie osoby mające 
interes prawny oraz zarządzić zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych. 
§ 2. Jeżeli spółka nie posiada zarządu, zwrotu wkładów dokonują założyciele. 
 
Art. 326. § 1. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 325 § 1 
albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie 
jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni 
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wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji nie posiada 
zarządu, walne zgromadzenie albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów. 
§ 2. Do likwidacji spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki. 
§ 3. Likwidatorzy powinni ogłosić jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do 
zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia. 
§ 4. Spółka w organizacji ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie 
sprawozdania likwidacyjnego. 
§ 5. Sprawy rejestrowe związane z likwidacją spółki w organizacji należą do sądu właściwego ze 
względu na siedzibę spółki. 
 
Art. 327. § 1. Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia 
przepisów prawa, sąd rejestrowy, z urzędu albo na wniosek osób mających interes prawny, wzywa 
spółkę do usunięcia braków i wyznacza w tym celu odpowiedni termin. 
§ 2. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy może nakładać grzywny według zasad 
określonych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

Rozdział 2 
 

Prawa i obowiązki akcjonariuszy 
 
Art. 328. § 1. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 
  1)   firmę, siedzibę i adres spółki, 
  2)   oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 
  3)   datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, 
  4)   wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji, 
  5)   wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, 
  6)   ograniczenia co do rozporządzania akcją, 
  7)   postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki. 
§ 2. Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może 
być mechanicznie odtwarzany. 
§ 3. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji oraz jego 
formy. 
§ 4. Naruszenie przepisów § 1 pkt 1, 2 i 4 lub § 2 powoduje nieważność dokumentu akcji. 
§ 5. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia 
rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia 
zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. 
§ 6. Akcjonariuszowi spółki publicznej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa 
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie 
z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
 
Art. 329. § 1. Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. 
§ 2. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. 
§ 3. Wpłaty na akcje powinny być dokonane, bezpośrednio lub za pośrednictwem domu 
maklerskiego, na rachunek spółki prowadzony przez bank w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Art. 330. § 1. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. 
Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do określenia terminów wpłat na akcje. 
§ 2. Zarząd ogłasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wpłat. 
§ 3. Pierwsze ogłoszenie powinno być dokonane na miesiąc, a drugie nie później niż na dwa tygodnie 
przed terminem wpłaty. 
§ 4. W miejsce ogłoszeń mogą zostać wysłane wezwania listami poleconymi w terminach, o których 
mowa w § 3. 
§ 5. Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty w terminie określonym w § 1, jest on obowiązany do 
zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut stanowi inaczej. 
 
Art. 331. § 1. Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej 
wpłaty, odsetek, odszkodowania lub innych płatności przewidzianych przez statut, może być bez 
uprzedniego wezwania pozbawiony swoich praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów 
akcji lub świadectw tymczasowych, o czym spółka powinna uprzedzić w ogłoszeniach o wpłatach lub 
w pismach wysłanych listami poleconymi. 
§ 2. O unieważnieniu dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych z powodu niedokonania wpłat 
w terminie określonym w § 1 spółka zawiadamia akcjonariusza oraz jego prawnych poprzedników, 
którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi akcyjnej. Zawiadomienia należy wysłać 
listami poleconymi na adresy wskazane w księdze akcyjnej. 
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§ 3. Po ogłoszeniu numerów unieważnionych dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych spółka 
powinna wydać nowe dokumenty akcji lub świadectwa tymczasowe pod dawnymi numerami i 
sprzedać je za pośrednictwem notariusza, domu maklerskiego lub banku. 
§ 4. Uzyskana ze sprzedaży suma, po pokryciu kosztów ogłoszeń i sprzedaży, a także odsetek, 
odszkodowania lub innych należności, jest zaliczana na zaległą płatność. Pozostałą kwotę zwraca się 
akcjonariuszowi, który opóźnił się ze spełnieniem świadczenia. 
§ 5. Jeżeli uzyskana ze sprzedaży suma nie pokryje kosztów i należności, o których mowa w § 4, za 
niedobór odpowiadają solidarnie akcjonariusz i jego prawni poprzednicy. 
§ 6. Roszczenia spółki do akcjonariusza i jego prawnych poprzedników przedawniają się z upływem 
trzech lat od dnia sprzedaży akcji, zgodnie z § 3. 
 
Art. 332. Akcjonariusz lub poprzednik prawny akcjonariusza, który opóźnił się z wniesieniem 
wkładu lub innych związanych z nim świadczeń, w przypadku pokrycia niedoboru ma zwrotne 
roszczenia do swego następcy. Roszczenia te przedawniają się z upływem trzech lat. 
 
Art. 333. § 1. Akcje są niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 
§ 2. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawiciela; za 
świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie. 
§ 3. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia spółki mogą być 
dokonywane wobec któregokolwiek z nich. 
 
Art. 334. § 1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. 
§ 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie 
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. 
 
Art. 335. § 1. Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Na dowód 
częściowej wpłaty należy wydać imienne świadectwa tymczasowe. Do świadectw tymczasowych 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 328. 
§ 2. Dokumenty akcji imiennych mogą być wydawane przed pełną wpłatą. 
§ 3. Każdorazowa wpłata powinna być uwidoczniona na dokumentach świadectw tymczasowych i 
akcji imiennych. 
§ 4. Dokumenty akcji lub świadectw tymczasowych, wydane przed zarejestrowaniem podwyższenia 
kapitału zakładowego, są nieważne. 
 
Art. 336. § 1. Akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać imiennymi do 
dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani 
zastawione. 
§ 2. Akcje te w okresie, o którym mowa w § 1, powinny być zatrzymane w spółce na zabezpieczenie 
roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań do 
wniesienia wkładów niepieniężnych. Roszczeniom tym służy pierwszeństwo zaspokojenia przed 
innymi wierzytelnościami nieuprzywilejowanymi. 
§ 3. Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do akcji obejmowanych w razie podwyższenia kapitału w 
spółkach publicznych oraz wydawanych w przypadku łączenia, podziału i przekształcania spółek. 
 
Art. 337. § 1. Akcje są zbywalne. 
§ 2. Statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób 
ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. 
§ 3. W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. 
§ 4. Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Termin 
do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W 
przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do 
wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru 
przeniesienia akcji. 
§ 5. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki. 
§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji. 
 
Art. 338. § 1. Umowa ograniczająca na określony czas rozporządzanie akcją lub częścią ułamkową 
akcji jest dopuszczalna. Ograniczenie rozporządzania nie może być ustanowione na okres dłuższy niż 
pięć lat od dnia zawarcia umowy. 
§ 2. Dopuszczalne są umowy ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa 
nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania, wynikające z takich umów, 
nie mogą trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy. 
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Art. 339. Przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne 
oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym 
dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego. 
 
Art. 340. § 1. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub 
świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to 
czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano 
wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 
§ 2. Statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi 
akcji albo może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody określonego organu spółki. 
§ 3. W okresie, gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub 
użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku 
prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi. 
 
Art. 341. § 1. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych 
(księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres 
akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby 
uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. 
§ 2. Na żądanie nabywcy akcji albo zastawnika lub użytkownika zarząd dokonuje wpisu o 
przeniesieniu akcji lub ustanowieniu na niej ograniczonego prawa rzeczowego. Zastawnik i 
użytkownik mogą żądać również ujawnienia, że przysługuje im prawo wykonywania prawa głosu z 
obciążonej akcji. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zastawnika i użytkownika. 
§ 3. W przypadku nabycia akcji lub praw zastawniczych na akcji w drodze sukcesji generalnej zarząd 
dokonuje wpisu w księdze akcyjnej na wniosek osoby uprawnionej. 
§ 4. Przed dokonaniem zmian w księdze akcyjnej zarząd powiadamia o swoim zamiarze osoby 
zainteresowane, wyznaczając im co najmniej dwutygodniowy termin dla zgłoszenia sprzeciwu. 
Zgłoszenie pisemnego sprzeciwu w tym terminie powoduje wstrzymanie zmiany wpisu. Osobami 
zainteresowanymi są osoby, których uprawnienia wpisane w księdze akcyjnej mają zostać wykreślone 
lub obciążone przez wpis ograniczonego prawa rzeczowego. 
§ 5. Wnioskodawcy, o których mowa w § 2, są obowiązani przedłożyć spółce dokumenty 
uzasadniające dokonanie wpisu. Zarząd nie ma obowiązku badania prawdziwości podpisów zbywcy 
akcji i osób ustanawiających zastaw lub użytkowanie na akcji. 
§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się do świadectw tymczasowych. 
§ 7. Każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia. 
§ 8. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego. 
 
Art. 342. Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub domowi maklerskiemu w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Art. 343. § 1. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi 
akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie 
papierami wartościowymi. 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zastawnika lub użytkownika akcji. 
 
Art. 344. § 1. Podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi dokonanych wpłat na akcje 
ani w całości, ani w części, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dziale. 
§ 2. Akcjonariusz i jego poprzednik prawny nie mogą być zwolnieni z obowiązku spełnienia 
świadczeń określonych w art. 329 § 1, art. 330 § 5 oraz w art. 350 § 1. Odpowiedzialność tych osób 
jest solidarna. 
 
Art. 345. § 1. Spółka nie może udzielać pożyczek, zabezpieczeń, zaliczkowych wypłat, jak również 
w jakiejkolwiek innej formie bezpośrednio lub pośrednio finansować nabycie lub objęcie 
emitowanych przez nią akcji. 
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do świadczeń dokonywanych w ramach zwykłej działalności 
instytucji finansowych, jak również do świadczeń dokonywanych na rzecz pracowników spółki lub 
spółki z nią powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez 
spółkę akcji. 
 
Art. 346. Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od 
posiadanych akcji. 
 
Art. 347. § 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne 
zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 
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§ 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk 
rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 
§ 3. Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 348, art. 349, art. 
351 § 4 oraz art. 353. 
 
Art. 348. § 1. Kwoty przeznaczone do podziału między akcjonariuszy nie mogą przekraczać zysku za 
ostatni rok obrotowy, powiększonego o zysk przeniesiony z kapitałów rezerwowych (funduszy) 
utworzonych w tym celu w poprzednich latach, pomniejszonego o poniesione straty oraz o kwoty 
umieszczone w kapitałach rezerwowych, utworzonych zgodnie z ustawą lub statutem, które nie mogą 
być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy może być przeznaczony zysk z 
kapitałów rezerwowych utworzonych w okresie nieprzekraczającym trzech ostatnich lat obrotowych. 
§ 2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały 
akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do 
określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany 
rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie 
dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o 
przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. 
§ 3. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 
dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 
 
Art. 349. § 1. Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na 
wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. 
§ 2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie 
finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka 
stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, 
wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o 
niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych 
przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty 
obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub statutem. 
§ 3. Do zaliczki na poczet dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy art. 347 i art. 348. 
 
Art. 350. § 1. Akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu otrzymali 
jakiekolwiek świadczenia od spółki, obowiązani są do ich zwrotu. Wyjątek stanowi przypadek 
otrzymania przez akcjonariusza w dobrej wierze udziału w zysku. Członkowie zarządu lub rady 
nadzorczej, którzy ponoszą odpowiedzialność za dokonanie nienależnych świadczeń, odpowiadają za 
ich zwrot solidarnie z odbiorcą świadczenia. 
§ 2. Roszczenia, o których mowa w § 1, przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia 
wypłaty, z wyjątkiem wierzytelności w stosunku do odbiorcy, który wiedział o bezprawności 
świadczenia. 
 
Art. 351. § 1. Spółka może wydawać akcje o szczególnych uprawnieniach, które powinny być w 
statucie określone (akcje uprzywilejowane). Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. 
§ 2. Uprzywilejowanie, o którym mowa w § 1, może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa 
do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie 
prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej. 
§ 3. Statut może uzależniać przyznanie szczególnych uprawnień od spełnienia dodatkowych 
świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. 
§ 4. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją 
uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie 
kapitału zakładowego. 
 
Art. 352. Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy. W przypadku zamiany takiej akcji 
na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie to 
wygasa. 
 
Art. 353. § 1. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie mogą przyznawać uprawnionemu 
dywidendy, która przewyższa więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty 
akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 
§ 2. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia 
przed pozostałymi akcjami. 
§ 3. Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje 
nieme). Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do akcji niemych. 
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§ 4. Statut może przewidywać, że akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie 
wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z 
zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. 
§ 5. Uprzywilejowania akcji w zakresie dywidendy, o którym mowa w § 1-4, nie stosuje się do 
zaliczek dywidendowych. 
 
Art. 354. § 1. Statut może przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste 
uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania lub odwoływania członków 
zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. 
§ 2. Statut może uzależnić przyznanie osobistego uprawnienia akcjonariuszowi od dokonania 
oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. 
§ 3. Ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji 
uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście. 
§ 4. Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi wygasają 
najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki. 
 
Art. 355. § 1. Spółka może wydawać imienne świadectwa założycielskie w celu wynagrodzenia usług 
świadczonych przy powstaniu spółki. 
§ 2. Świadectwa założycielskie mogą być wydawane najwyżej na okres dziesięciu lat od chwili 
zarejestrowania spółki. Świadectwa dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach 
ustalonych przez statut, po uprzednim odliczeniu na rzecz akcjonariuszy określonej w statucie 
minimalnej dywidendy. 
§ 3. Wynagrodzenie za usługi lub inne świadczenia spełnione na rzecz spółki przez założycieli, 
akcjonariuszy, a także spółki i spółdzielnie z nimi powiązane albo pozostające w stosunku zależności 
bądź dominacji, nie może przewyższać zwykłego wynagrodzenia przyjętego w obrocie. 
 
Art. 356. § 1. Z akcją imienną może być związany obowiązek powtarzających się świadczeń 
niepieniężnych. 
§ 2. Akcje takie mogą być przenoszone tylko za zgodą spółki. Spółka może odmówić zgody jedynie z 
ważnych powodów, bez obowiązku wskazania innego nabywcy. 
§ 3. Statut może przewidywać odszkodowanie umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
powtarzających się świadczeń związanych z akcją. 
§ 4. Spółka zobowiązana jest spełnić wynagrodzenie za świadczenia określone w § 1, nawet gdy 
bilans nie wykazuje zysku. Przepis art. 355 § 3 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 357. § 1. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub 
kuponu dywidendowego albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, spółka powinna 
na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka 
pokrywa koszt wydania dokumentu wadliwego lub nieważnego. 
§ 2. Statut może regulować tryb umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji, 
świadectw tymczasowych oraz innych dokumentów wydawanych przez spółkę. Wydanie duplikatów 
dokumentów wymaga uprzedniego ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie tych dokumentów. 
§ 3. Jeżeli statut nie reguluje trybu wydawania duplikatów akcji, świadectw tymczasowych lub 
innych dokumentów wydawanych przez spółkę, które uległy zniszczeniu lub utracie przez 
akcjonariusza, spółka powinna wydać uprawnionemu nowy dokument za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. Umorzenie dokumentu 
następuje w trybie przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych 
dokumentów (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). 
 
Art. 358. § 1. Jeżeli treść dokumentu akcji stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków 
prawnych, w szczególności w przypadku zmiany wartości nominalnej albo połączenia akcji, spółka 
może wezwać akcjonariusza, w drodze ogłoszenia lub listu poleconego, do złożenia dokumentu akcji 
w spółce w celu zmiany treści dokumentu lub jego wymiany, z zagrożeniem unieważnienia 
dokumentu akcji. Termin do złożenia dokumentu akcji nie może być krótszy niż dwa tygodnie od 
dnia ogłoszenia wezwania albo doręczenia listu poleconego. 
§ 2. W miejsce unieważnionego wydaje się nowy dokument akcji. Koszty unieważnienia dokumentu 
akcji i wydania nowego dokumentu ponosi spółka. 
§ 3. Zarząd ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji w terminie czterech tygodni od dnia 
powzięcia uchwały o ich unieważnieniu. 
 
Art. 359. § 1. Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być 
umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), 
albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia 
określa statut. 
§ 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w 
szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 
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akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz 
sposób obniżenia kapitału zakładowego; umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. 
§ 3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. 
§ 4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. 
§ 5. Zmiana statutu przewidująca przymusowe umorzenie akcji nie może dotyczyć akcji, które zostały 
objęte przed jej wpisem do rejestru. 
§ 6. Statut może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia 
bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu 
przymusowym. 
§ 7. W przypadku ziszczenia się określonego w statucie zdarzenia, o którym mowa w § 6, zarząd 
podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. 
 
Art. 360. § 1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu 
kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę 
o umorzeniu akcji. 
§ 2. Wymogów, o których mowa w art. 456, nie stosuje się do umorzenia akcji: 
  1)   gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub 
  2)   jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z zysku 
spółki, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, nie wcześniej 
niż sześć miesięcy przed umorzeniem akcji, lub 
  3)   gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z wyjątkiem 
przyznania im świadectw użytkowych. 
§ 3. Przepisy § 2 stosuje się tylko do umorzenia akcji, które zostały w pełni pokryte. 
§ 4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Nie dotyczy to przypadków 
określonych w § 2 i w art. 457 § 1. 
 
Art. 361. § 1. Statut może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa 
użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na 
okaziciela. 
§ 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w 
dywidendzie oraz w nadwyżce majątku spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji. 
§ 3. Uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania związane 
z umorzoną akcją i nie przysługują mu żadne prawa udziałowe, z wyjątkiem uprawnień określonych 
w § 2. 
 
Art. 362. § 1. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten 
nie dotyczy: 
  1)   nabycia akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej spółce, poważnej szkodzie, 
  2)   nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były 
zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, 
  3)   nabycia akcji nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej, 
  4)   instytucji finansowej, która nabywa akcje na własny lub cudzy rachunek celem ich dalszej 
odprzedaży, 
  5)   nabycia akcji w celu ich umorzenia, 
  6)   nabycia akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można 
zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza, 
  7)   nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. 
§ 2. W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 i 2 nabycie akcji własnych przez spółkę jest dozwolone 
tylko wtedy, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
  1)   nabyte akcje zostały w pełni pokryte, 
  2)   łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, 
uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez 
spółkę zbyte, 
  3)   spółka utworzyła na ten cel kapitał rezerwowy, równy co najmniej cenie nabycia akcji własnych, 
bez pomniejszenia kapitału zakładowego, powiększonego o obowiązkowe kapitały (fundusze), które 
według ustawy lub statutu nie mogą być wypłacone akcjonariuszom. 
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 oraz art. 363-365 stosuje się odpowiednio do ustanowienia zastawu na akcjach 
własnych spółki. Nie dotyczy to instytucji finansowej, jeżeli ustanowienie zastawu na akcjach jest 
związane z przedmiotem jej działalności. 
§ 4. Przepisy art. 362-365 stosuje się odpowiednio do nabycia akcji własnych spółki dominującej 
przez spółkę lub spółdzielnię zależną. Dotyczy to także osób działających na ich rachunek. 
 
Art. 363. § 1. W przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 1 zarząd jest obowiązany powiadomić 
najbliższe walne zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości 
nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia 
spełnionego w zamian za nabyte akcje. 
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§ 2. W przypadku nabycia akcji własnych przez spółkę bądź osobę działającą we własnym imieniu, 
lecz na rachunek spółki, sprawozdanie zarządu, o którym mowa w art. 395 § 2 pkt 1, powinno 
zawierać: 
  1)   uzasadnienie nabycia akcji własnych w danym roku obrotowym, 
  2)   liczbę i wartość nominalną akcji nabytych lub zbytych w roku obrotowym, jak również 
określenie udziału procentowego, jaki akcje te reprezentują w kapitale zakładowym, 
  3)   w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, uzyskaną cenę lub wartość innego świadczenia 
wzajemnego, 
  4)   liczbę oraz wartość nominalną nabytych i zatrzymanych akcji, jak również określenie ich 
procentowego udziału w kapitale zakładowym. 
§ 3. Akcje nabyte w celach określonych w art. 362 § 1 pkt 2 należy zaoferować pracownikom lub 
innym wskazanym w tym przepisie osobom najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez 
spółkę. 
§ 4. Akcje nabyte z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub § 2 powinny być zbyte w terminie roku 
od dnia ich nabycia przez spółkę. W pozostałych przypadkach ta część akcji własnych spółki, która 
przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, powinna być zbyta w terminie dwóch lat od dnia 
nabycia akcji. 
§ 5. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w § 3 i § 4, zarząd dokona ich 
niezwłocznego umorzenia bez zwoływania walnego zgromadzenia. 
§ 6. Akcje własne należy umieścić w bilansie jako osobną pozycję pod nazwą "Akcje własne do 
zbycia". 
 
Art. 364. § 1. Rozporządzające czynności prawne dokonane z naruszeniem przepisów art. 362 są 
ważne. 
§ 2. Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia 
lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. 
 
Art. 365. § 1. Nabycie akcji własnych spółki przez osobę trzecią, działającą na rachunek spółki, jest 
dozwolone, jeżeli spółka jest również uprawniona do nabycia tych akcji zgodnie z art. 362. 
§ 2. Przy obliczaniu udziału akcji własnych w kapitale zakładowym zgodnie z art. 362 § 2 pkt 2 oraz 
art. 363 § 2 pkt 2 i 4 wlicza się wartość akcji posiadanych przez spółkę lub spółdzielnię zależną oraz 
osobę trzecią, działającą na rachunek spółki albo spółki lub spółdzielni od niej zależnej. 
 
Art. 366. § 1. Spółka nie może obejmować własnych akcji. Zakaz ten dotyczy również obejmowania 
akcji spółki przez spółkę lub spółdzielnię zależną. 
§ 2. Objęcie akcji z naruszeniem przepisów § 1 jest ważne. 
§ 3. W przypadku objęcia akcji z naruszeniem przepisów § 1, członek zarządu odpowiada solidarnie 
wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu, chyba że nie ponosi winy. 
§ 4. Jeżeli akcje spółki zostały objęte przez osobę, która działała we własnym imieniu, lecz na 
rachunek spółki albo spółki lub spółdzielni od niej zależnej, obejmującego uważa się za osobę 
działającą na własny rachunek. 
§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do objęcia akcji własnych w przypadku zawiązywania 
spółki. 
 
Art. 367. Przepisy art. 363 § 4 i art. 364 § 2 stosuje się do akcji własnych objętych przez spółkę z 
naruszeniem przepisów art. 366 § 1. 
 

Rozdział 3 
 

Organy spółki 
 

Oddział 1 
 

Zarząd 
 
Art. 368. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. 
§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 
§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. 
§ 4. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 
Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne 
zgromadzenie. 
 
Art. 369. § 1. Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat 
(kadencja). Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne na kadencje nie 
dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej 
kadencji członka zarządu. 
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§ 2. Statut może w granicach czasu, określonych w § 1, ustanowić częściowe odnawianie zarządu w 
ten sposób, że pewna liczba członków zarządu kolejno ustępuje albo w drodze losowania, albo 
według starszeństwa wyboru, albo w inny sposób. 
§ 3. Jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat 
członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z 
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej. 
§ 4. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 
zarządu. 
§ 5. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze 
składu zarządu. 
§ 6. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu 
zlecenia przez przyjmującego zlecenie. 
 
Art. 370. § 1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń 
ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. 
§ 2. Statut spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania 
do ważnych powodów. 
§ 3. Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku 
przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia 
przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w walnym zgromadzeniu zatwierdzającym 
sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. 
 
Art. 371. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni 
do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej. 
§ 2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. 
Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak 
również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu. 
§ 3. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. 
§ 4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. 
§ 5. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. 
§ 6. Jeżeli statut nie przyznaje radzie nadzorczej lub walnemu zgromadzeniu prawa do uchwalenia 
lub zatwierdzenia regulaminu zarządu, zarząd może uchwalić swój regulamin. 
 
Art. 372. § 1. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności 
sądowych i pozasądowych spółki. 
§ 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym 
wobec osób trzecich. 
 
Art. 373. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. 
Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w 
imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu 
łącznie z prokurentem. 
§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec 
jednego członka zarządu lub prokurenta. 
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie 
ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. 
 
Art. 374. § 1. Pisma i zamówienia handlowe spółki, kierowane do oznaczonej osoby, powinny 
zawierać: 
  1)   firmę spółki, jej siedzibę i adres, 
  2)   oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka wpisana jest do rejestru. 
§ 2. Obowiązek określony w § 1 nie dotyczy pism oraz zamówień handlowych spółki skierowanych 
do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach gospodarczych. 
§ 3. Jeżeli spółka ujawnia w pismach dane o kapitale spółki, należy podać wysokość kapitału 
zakładowego oraz łączną kwotę uiszczonych wkładów. 
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do oddziału spółki akcyjnej mającej siedzibę za granicą. 
 
Art. 375. Wobec spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym 
dziale, w statucie, regulaminie zarządu oraz w uchwałach rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. 
 
Art. 376. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, 
nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały 
oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu. 
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Art. 377. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego 
współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany 
osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może 
żądać zaznaczenia tego w protokole. 
 
Art. 378. § 1. Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę lub innej umowy, chyba że statut stanowi inaczej. 
§ 2. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków 
zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest 
przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1. 
 
Art. 379. W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę 
reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. 
 
Art. 380. § 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi 
ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 
jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej 
jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w 
przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa 
do powołania co najmniej jednego członka zarządu. 
§ 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powoływania zarządu. 
 

Oddział 2 
 

Nadzór 
 
Art. 381. W spółce akcyjnej ustanawia się radę nadzorczą. 
 
Art. 382. § 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności. 
§ 2. Rada nadzorcza nie ma prawa do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących 
prowadzenia spraw spółki. 
§ 3. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 
395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz 
wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu 
zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. 
§ 4. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, 
żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku 
spółki. 
 
Art. 383. § 1. Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w 
czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady 
nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować 
swoich czynności. 
§ 2. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka zarządu rada nadzorcza 
powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie zarządu. 
 
Art. 384. § 1. Statut może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, 
że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie 
czynności. 
§ 2. Jeżeli rada nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, zarząd może zwrócić 
się do walnego zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności. 
 
Art. 385. § 1. Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i 
odwoływanych przez walne zgromadzenie. 
§ 2. Statut może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej. 
§ 3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 
wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady 
nadzorczej. 
§ 4. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej 
ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. 
§ 5. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej 
liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem 
wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 
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§ 6. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną 
zgodnie z § 5, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, 
których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. 
§ 7. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w § 3, nie dojdzie do utworzenia co najmniej 
jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. 
§ 8. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 
3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z 
wyjątkiem osób, o których mowa w § 4. 
§ 9. W głosowaniu określonym w § 3 i § 6 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów 
lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3. 
 
Art. 386. § 1. Kadencja członka rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat. 
§ 2. Przepisy art. 369 i art. 370 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 387. § 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz 
zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie 
członkiem rady nadzorczej. 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu 
albo likwidatorowi. 
§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i 
likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. 
 
Art. 388. § 1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 
połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Statut może przewidywać 
surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. 
§ 2. Statut może przewidywać, że członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 
uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. 
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 
posiedzeniu rady nadzorczej. 
§ 3. Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy statut tak 
stanowi. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu 
uchwały. 
§ 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 2 i § 3 nie dotyczy wyborów przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w 
czynnościach tych osób. 
 
Art. 389. § 1. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając 
proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 
§ 2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 1, wnioskodawca może 
je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
§ 3. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w 
roku obrotowym. 
 
Art. 390. § 1. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować 
swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 
§ 2. Jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa 
ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego 
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w 
posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o 
każdym swoim posiedzeniu. 
§ 3. Członkowie rady nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, 
otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala walne zgromadzenie. Walne 
zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie radzie nadzorczej. Do członków takich stosuje się 
zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380. 
 
Art. 391. § 1. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut 
stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego rady nadzorczej. 
§ 2. Do protokołów rady nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów zarządu. 
§ 3. Walne zgromadzenie może uchwalić regulamin rady nadzorczej, określający jej organizację i 
sposób wykonywania czynności. Statut może upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej 
regulaminu. 
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Art. 392. § 1. Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie 
określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. 
§ 2. Wynagrodzenie członków rady w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, 
przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1, może uchwalić tylko walne 
zgromadzenie. 
§ 3. Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady. 
 

Oddział 3 
 

Walne zgromadzenie 
 
Art. 393. Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym 
dziale lub w statucie, wymaga: 
  1)   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z 
wykonania przez nich obowiązków, 
  2)   postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki 
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
  3)   zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 
nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
  4)   nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej, 
  5)   emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 
  6)   nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2. 
 
Art. 394. § 1. Umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną 
dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub 
spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem dwóch lat od 
dnia zarejestrowania spółki, wymagają uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością 
dwóch trzecich głosów. 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub 
spółdzielni zależnej. 
§ 3. Walnemu zgromadzeniu należy przedłożyć sprawozdanie zarządu spełniające warunki określone 
w art. 311. Sprawozdanie powinno być poddane badaniu i ogłoszone przed walnym zgromadzeniem 
w sposób określony w art. 312 § 7. 
§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się do nabycia mienia na podstawie przepisów o zamówieniach 
publicznych, postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i egzekucyjnym oraz do nabycia 
papierów wartościowych i towarów na rynku regulowanym. 
 
Art. 395. § 1. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. 
§ 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 
  1)   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
  2)   powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 
  3)   udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 
§ 3. Przepis § 2 pkt 3 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w 
ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem 
walnego zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać dokumenty, o których 
mowa w § 4, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych 
uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym 
zgromadzeniem. 
§ 4. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 
sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich 
żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. 
§ 5. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i 
zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. 
 
Art. 396. § 1. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co 
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 
kapitału zakładowego. 
§ 2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 
§ 3. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za 
przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na 
wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 
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§ 4. Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub 
wydatków (kapitały rezerwowe). 
§ 5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części 
kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na 
pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
 
Art. 397. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów 
zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest 
niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia 
spółki. 
 
Art. 398. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym 
dziale lub w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń 
uznają to za wskazane. 
 
Art. 399. § 1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd. 
§ 2. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła 
go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w 
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą. 
§ 3. Statut może również przyznać uprawnienie, o którym mowa w § 2, także innym osobom. 
 
Art. 400. § 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie 
takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem 
walnego zgromadzenia. 
§ 2. Statut może przyznać uprawnienia, o których mowa w § 1, akcjonariuszom reprezentującym 
mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 
 
Art. 401. § 1. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi 
nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu 
do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 
§ 2. Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i 
odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. 
§ 3. W zawiadomieniach o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w § 1, 
należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. 
 
Art. 402. § 1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co 
najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. 
§ 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy 
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące 
postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym 
zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu 
wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. 
§ 3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być 
zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 
wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów 
uważa się za dzień ogłoszenia. 
 
Art. 403. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki. Walne zgromadzenie spółki publicznej 
może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu 
giełdowego akcje spółki. Statut może zawierać odmienne postanowienia dotyczące miejsca zwołania 
walnego zgromadzenia, jednakże zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Art. 404. § 1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały 
kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 
§ 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze 
porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. 
 
Art. 405. § 1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, 
jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 
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dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku 
obrad. 
§ 2. Uchwały powzięte w sposób, o którym mowa w § 1, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi 
do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca. 
 
Art. 406. § 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, 
jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego 
zgromadzenia. 
§ 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji 
zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą 
odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód 
złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w 
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W 
zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane 
przed zakończeniem walnego zgromadzenia. 
§ 3. Akcjonariusze spółek publicznych powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe 
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
§ 4. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. 
 
Art. 407. § 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 
podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich 
miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, 
powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego 
zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. 
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za 
zwrotem kosztów jego sporządzenia. 
§ 2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. 
§ 3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza 
się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. 
 
Art. 408. § 1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie 
jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 
§ 2. Walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. 
Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 
 
Art. 409. § 1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie 
otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych 
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych 
osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. 
§ 2. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego zgromadzenia, 
usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 
 
Art. 410. § 1. Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem 
liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez 
przewodniczącego walnego zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze 
przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia. 
§ 2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 
jednego członka komisji. 
 
Art. 411. § 1. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Statut może ograniczyć 
prawo głosu akcjonariusza, mającego ponad jedną piątą ogółu głosów w spółce, z uwzględnieniem 
art. 351 § 2, art. 353 § 3 i art. 354. 
§ 2. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. 
 
Art. 412. § 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu osobiście lub przez pełnomocników. 
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do 
protokołu walnego zgromadzenia. 
§ 3. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. 
§ 4. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa 
głosu przez innego przedstawiciela. 
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Art. 413. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej 
osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z 
jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz 
sporu pomiędzy nim a spółką. 
 
Art. 414. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub 
statut nie stanowią inaczej. 
 
Art. 415. § 1. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa 
objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia 
przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki zapada większością trzech 
czwartych głosów. 
§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 397, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki wystarczy 
bezwzględna większość głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. 
§ 3. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca 
prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354, wymaga zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. 
§ 4. Jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, 
do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów. 
§ 5. Statut może ustanowić surowsze warunki powzięcia uchwał, o których mowa w § 1-4. 
 
Art. 416. § 1. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana 
jest większość dwóch trzecich głosów. 
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. 
§ 3. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. 
§ 4. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na 
zmianę. Akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, powinni 
w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od 
dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia 
spółki; w przeciwnym przypadku akcjonariusze ci będą uważani za zgadzających się na zmianę. 
§ 5. Jeżeli akcjonariusz nie złożył akcji w terminie określonym w § 4, zarząd unieważnia je w trybie 
art. 358, a następnie wydaje nabywcy nowe dokumenty akcji pod tym samym numerem emisyjnym. 
 
Art. 417. § 1. Wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według 
przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały albo też, gdy akcje nie są 
notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez biegłego wybranego przez walne 
zgromadzenie. Jeżeli akcjonariusze nie wybiorą biegłego na tym samym walnym zgromadzeniu, 
zarząd zwróci się w terminie tygodnia od dnia walnego zgromadzenia do sądu rejestrowego o 
wyznaczenie biegłego celem wyceny akcji będących przedmiotem wykupu. Przepisy art. 312 § 5, 6 i 
§ 8 stosuje się odpowiednio. Wykupu akcji dokonuje się za pośrednictwem zarządu. 
§ 2. Osoby, które zamierzają wykupić akcje, powinny wpłacić należność równą cenie wszystkich 
nabywanych akcji (cena wykupu) na rachunek bankowy spółki w terminie trzech tygodni od dnia 
ogłoszenia ceny wykupu przez zarząd. Cena wykupu może zostać ogłoszona również na walnym 
zgromadzeniu. 
§ 3. Zarząd powinien dokonać wykupu akcji na rachunek akcjonariuszy pozostających w spółce w 
terminie miesiąca od upływu terminu złożenia akcji, o którym mowa w art. 416 § 4, jednakże nie 
wcześniej niż po wpłaceniu ceny wykupu. 
§ 4. Statut może przewidywać zmianę przedmiotu działalności spółki bez wykupu, jeżeli uchwała 
powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 
połowę kapitału zakładowego. 
 
Art. 418. § 1. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego przez nie więcej niż pięciu 
akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 90% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga 
większości dziewięciu dziesiątych głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze warunki 
powzięcia uchwały. Przepisy art. 416 § 2-5 stosuje się odpowiednio. 
§ 2. Uchwała, o której mowa w § 1, powinna określać akcje podlegające wykupowi oraz 
akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określać akcje przypadające 
każdemu z nabywców. Akcjonariusze, którzy mają nabyć akcje i głosowali za uchwałą, odpowiadają 
solidarnie wobec spółki za spłacenie całej sumy wykupu. 
§ 3. Zarząd powinien wydać nabyte akcje po uiszczeniu całej sumy wykupu zgodnie z planem ich 
podziału, określonym w uchwale, o której mowa w § 2. Przepisy art. 417 § 1-3 stosuje się 
odpowiednio. 
§ 4. Przepisów o przymusowym wykupie akcji nie stosuje się do spółek publicznych. 
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Art. 419. § 1. Jeżeli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie statutu, 
obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego 
rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) 
akcji. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest 
wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu. 
§ 2. Przepisy § 1 stosuje się również do emisji nowych akcji uprzywilejowanych, które przyznają 
uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym akcjom uprzywilejowanym, albo 
przyznają inne uprawnienia, mogące naruszyć prawa dotychczasowych akcjonariuszy 
uprzywilejowanych. Nie dotyczy to przypadku, gdy statut przewiduje emisję nowych akcji 
uprzywilejowanych. 
§ 3. Zniesienie przywileju akcji niemej powoduje uzyskanie przez akcjonariusza prawa głosu z takiej 
akcji. 
§ 4. Statut może przewidywać, że zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami 
poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem. 
 
Art. 420. § 1. Głosowanie jest jawne. 
§ 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków 
organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach 
osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy 
obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. 
§ 3. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach 
dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie. 
§ 4. Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko 
jeden akcjonariusz. 
 
Art. 421. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym 
przez notariusza. 
§ 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do 
powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i 
zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników 
walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do 
księgi protokołów. 
§ 3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami 
udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą 
przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał. 
 
Art. 422. § 1. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i 
godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w 
drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. 
§ 2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje: 
  1)   zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 
  2)   akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 
zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 
  3)   akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 
  4)   akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku 
wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad. 
 
Art. 423. § 1. Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania 
rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 
rozprawy. 
§ 2. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego 
zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do 
dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy 
prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 
Art. 424. § 1. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie 
miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu 
miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 
§ 2. W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 
 
Art. 425. § 1. Osobom lub organom spółki wymienionym w art. 422 § 2 przysługuje prawo do 
wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 
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zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje 
się. 
§ 2. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym 
uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia 
powzięcia uchwały. 
§ 3. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej 
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w 
terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 
§ 4. Upływ terminów określonych w § 2 i § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu 
nieważności uchwały. 
§ 5. Przepisy art. 423 § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 426. § 1. W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego 
zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia 
nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik. 
§ 2. Jeżeli zarząd nie może działać za spółkę, a brak jest uchwały walnego zgromadzenia o 
ustanowieniu pełnomocnika, sąd właściwy do rozstrzygnięcia powództwa wyznacza kuratora spółki. 
 
Art. 427. § 1. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między 
spółką a wszystkimi akcjonariuszami oraz między spółką a członkami organów spółki. 
§ 2. W przypadkach, w których ważność czynności dokonanej przez spółkę jest zależna od uchwały 
walnego zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały nie ma skutku wobec osób trzecich działających w 
dobrej wierze. 
§ 3. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę zarząd powinien zgłosić w terminie tygodnia sądowi 
rejestrowemu. 
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do wyroku, który zapadł w wyniku powództwa o 
stwierdzenie nieważności uchwały, wniesionego na podstawie art. 425 § 1. 
 
Art. 428. § 1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia 
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny 
sprawy objętej porządkiem obrad. 
§ 2. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy: 
  1)   mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, 
  2)   mogłoby narazić członka zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej. 
§ 3. W uzasadnionych przypadkach zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w 
terminie dwu tygodni od dnia zakończenia walnego zgromadzenia. 
§ 4. Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących spółki poza walnym 
zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów § 2. Informacje takie wraz 
z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione 
przez zarząd na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu walnemu zgromadzeniu. 
Materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych 
podczas walnego zgromadzenia. 
 
Art. 429. § 1. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad 
walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. 
§ 2. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym 
odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego 
o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym 
zgromadzeniem. 
 

Rozdział 4 
 

Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego 
 

Oddział 1 
 

Przepisy ogólne 
 
Art. 430. § 1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. 
§ 2. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić 
po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, z uwzględnieniem 
art. 431 § 4. 
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§ 3. Równocześnie z wpisem o zmianie statutu należy wpisać do rejestru zmiany danych 
wymienionych w art. 318 i art. 319. 
§ 4. Do zarejestrowania zmian statutu stosuje się odpowiednio przepisy art. 324 i art. 327. 
§ 5. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu 
zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w 
uchwale zgromadzenia. 
 
Art. 431. § 1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze 
emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 
§ 2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze: 
  1)   złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty 
następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna), 
  2)   zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja 
zamknięta), 
  3)   zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1, skierowanego do osób, którym 
nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta). 
§ 3. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co 
najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego. Przepisu nie stosuje się w 
przypadku łączenia się spółek. 
§ 4. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po 
upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. 
§ 5. Zarząd dokona zwrotu wkładów pieniężnych lub niepieniężnych osobom, które objęły akcje, 
najpóźniej z upływem miesiąca od bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu, o którym 
mowa w § 4, a w przypadku zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, 
przed upływem miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie 
rejestracji. Przepis ten nie narusza art. 438 § 3 i § 4 oraz art. 439 § 3. 
§ 6. Objęcie akcji zgodnie z § 2 pkt 1 nie może być uzależnione od warunku lub terminu. 
§ 7. Do podwyższenia kapitału zakładowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 308-312, art. 315 § 
2, art. 316 § 2, art. 317, art. 321 § 2, art. 322 i art. 328 § 5. 
 
Art. 432. § 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać: 
  1)   sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, 
  2)   oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne, 
  3)   szczególne uprawnienia, jeżeli uchwała przewiduje przyznanie takich uprawnień akcjom nowej 
emisji, 
  4)   cenę emisyjną nowych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do oznaczenia ceny 
emisyjnej, 
  5)   datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, 
  6)   terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo upoważnienie udzielone zarządowi lub radzie 
nadzorczej do określenia tych terminów albo termin zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w 
trybie art. 431 § 2 pkt 1, 
  7)   przedmiot wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz osoby, które mają objąć akcje za takie 
wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być 
objęte za wkłady niepieniężne. 
§ 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać także dzień, według 
którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa 
poboru), jeżeli nie zostali oni od tego prawa wyłączeni. Dzień prawa poboru nie może być ustalony 
później niż z upływem trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. 
§ 3. Ogłoszony porządek obrad walnego zgromadzenia powinien wskazywać proponowany dzień 
prawa poboru. 
 
Art. 433. § 1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych akcji (prawo poboru). 
§ 2. W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w 
części lub w całości. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech 
piątych głosów. Wyłączenie akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić w przypadku, gdy 
zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu 
zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody wyłączenia albo ograniczenia prawa poboru oraz 
proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 
§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje się, gdy: 
  1)   uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez 
instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, 
  2)   uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 
§ 4. Objęcie akcji przez subemitenta może nastąpić tylko za wkłady pieniężne. 
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§ 5. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w § 3, wymaga zgody walnego zgromadzenia. 
Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek zarządu zaopiniowany przez radę nadzorczą. 
Statut lub uchwała walnego zgromadzenia może przewidywać przekazanie tej kompetencji radzie 
nadzorczej. 
§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub 
inkorporujących prawo zapisu na akcje. 
 

Oddział 2 
 

Subskrypcja akcji 
 
Art. 434. § 1. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować 
w drodze ogłoszenia. 
§ 2. Ogłoszenie powinno zawierać: 
  1)   datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, 
  2)   sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, 
  3)   liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru, 
  4)   cenę emisyjną akcji, 
  5)   zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom, 
  6)   miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz 
nieuiszczenia należnych wpłat, 
  7)   termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym 
czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania, 
  8)   termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może 
być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia, 
  9)   termin ogłoszenia przydziału akcji. 
§ 3. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd może zrezygnować 
z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni być poinformowani o 
treści ogłoszenia, o którym mowa w § 1, listami poleconymi. Termin do wykonania prawa poboru nie 
może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza. 
 
Art. 435. § 1. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru 
akcji, zarząd ogłasza drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez 
wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. Przepis art. 434 § 3 zdanie pierwsze i drugie stosuje się 
odpowiednio. 
§ 2. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad: 
  1)   jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu 
subskrybentowi należy przyznać taki procent nie objętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w 
dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby 
zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za 
nieobjęte, 
  2)   liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt 1 nie może być wyższa niż liczba 
akcji, na które złożył on zamówienie, 
  3)   pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt 1 i 2, zarząd przydziela według swego uznania, jednak 
po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 
§ 3. Walne zgromadzenie może uchwalić inne zasady przydziału akcji w drugim terminie. 
 
Art. 436. § 1. Wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej następuje w jednym terminie, 
wskazanym w prospekcie. Jednakże termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo 
poboru akcji, nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia prospektu. 
§ 2. Akcjonariusze spółki publicznej, którym służy prawo poboru, mogą w terminie jego wykonania 
dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w 
razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. 
§ 3. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa w § 2, zarząd przydziela proporcjonalnie do 
zgłoszeń. 
§ 4. Akcje nieobjęte w trybie określonym w § 2 i § 3 zarząd przydziela według swojego uznania, 
jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 
 
Art. 437. § 1. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez 
spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden egzemplarz 
przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki. Zapis subskrypcji powinien być złożony spółce 
albo osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie albo w liście 
poleconym, o którym mowa w art. 434 § 3. 
§ 2. Zapisy powinny zawierać: 
  1)   oznaczenie liczby i rodzajów subskrybowanych akcji, 
  2)   wysokość wpłaty dokonanej na akcje, 
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  3)   zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem spółki, 
  4)   podpisy subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu upoważnionego do przyjmowania 
zapisów i wpłat na akcje, 
  5)   adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. 
§ 3. Przyjęcie zapisu może być poświadczone pieczęcią lub mechanicznie odtwarzanym podpisem. 
§ 4. Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. 
§ 5. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o których mowa 
w § 2. Dodatkowe postanowienia nie przewidziane w formularzu nie wywołują skutków prawnych. 
 
Art. 438. § 1. Termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia 
otwarcia subskrypcji. 
§ 2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 1, całość lub co najmniej minimalna liczba oferowanych 
akcji nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona, podwyższenie kapitału zakładowego uważa 
się za niedoszłe do skutku. 
§ 3. W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji zarząd powinien ogłosić 
o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku w pismach, w których były 
opublikowane ogłoszenia o subskrypcji, i równocześnie wezwać subskrybentów do odbioru 
wpłaconych kwot. Przepis art. 434 § 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 
§ 4. Termin odbioru wpłaconych kwot nie może być dłuższy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia 
wezwania, o którym mowa w § 3, lub od dnia otrzymania listu poleconego przez akcjonariusza. 
 
Art. 439. § 1. Jeżeli co najmniej minimalna liczba akcji przeznaczonych do objęcia została 
subskrybowana i należycie opłacona, zarząd powinien dokonać, w terminie dwóch tygodni od upływu 
terminu zamknięcia subskrypcji, przydziału akcji subskrybentom zgodnie z ogłoszonymi zasadami 
przydziału akcji. 
§ 2. Wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji 
należy wyłożyć najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawić do wglądu w 
ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. 
§ 3. Osoby, którym akcji nie przydzielono, należy wezwać do odbioru wpłaconych kwot najpóźniej z 
upływem dwóch tygodni od dnia zakończenia przydziału akcji. Do terminu odbioru tych kwot stosuje 
się odpowiednio przepis art. 438 § 4. 
 
Art. 440. § 1. Jeżeli objęcie akcji nowej emisji ma nastąpić w trybie subskrypcji otwartej, ogłoszenie 
wzywające do zapisywania się na akcje powinno zawierać dane określone w art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9, a 
także: 
  1)   numer i datę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut, 
  2)   firmę i adres spółki, 
  3)   firmę (nazwę) i adres subemitenta oraz oferowaną mu cenę objęcia akcji, jeżeli spółka zawarła 
umowę z subemitentem, 
  4)   firmę (nazwę) i adres podmiotu, przyjmującego zapisy i wpłaty na akcje, jeżeli spółka udzieliła 
takiego upoważnienia, 
  5)   termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje; termin ten nie może być 
krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia. 
§ 2. Do subskrypcji otwartej stosuje się ponadto przepisy art. 437-439. 
§ 3. Przepisów § 1 oraz art. 434 nie stosuje się do subskrypcji akcji w ramach publicznego obrotu. 
 
Art. 441. § 1. Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. 
§ 2. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
  1)   uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego bądź uchwałę zarządu, o 
której mowa w art. 446 § 1, 
  2)   ogłoszenie i wzór zapisu, jeżeli podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze subskrypcji 
zamkniętej albo otwartej, 
  3)   spis nabywców akcji z uwidocznieniem liczby akcji, przypadających na każdego z nich, oraz 
wysokości uiszczonych wpłat, 
  4)   dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do zmiany 
statutu takie zatwierdzenie jest wymagane, 
  5)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały wniesione, a w 
przypadku gdy wniesienie wkładów niepieniężnych ma nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia 
kapitału, że przejście tych wkładów na spółkę jest zapewnione w terminie określonym w uchwale o 
podwyższeniu kapitału zakładowego, 
  6)   umowę objęcia akcji, jeżeli objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, 
  7)   oświadczenie zarządu, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7, jeśli zarząd 
złożył takie oświadczenie. 
§ 3. W przypadku objęcia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu należy dołączyć prospekt, o 
którym mowa w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
§ 4. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru. 
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Oddział 3 

 
Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki 

 
Art. 442. § 1. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki 
z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być 
one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Przepis art. 348 § 1 
stosuje się odpowiednio. 
§ 2. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta, jeżeli 
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego 
rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki. Jeżeli ostatnie 
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć 
miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły 
rewident spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego spółki albo inny biegły rewident 
wybrany przez radę nadzorczą bada nowy bilans oraz rachunek zysków i strat, które powinny być 
przedstawione na tym zgromadzeniu. 
§ 3. Nowe akcje, które mają być przydzielone akcjonariuszom na mocy uchwały walnego 
zgromadzenia, nie wymagają objęcia, z uwzględnieniem przepisów art. 443 § 2.  
 
Art. 443. § 1. Akcje przydzielone w trybie art. 442 przysługują akcjonariuszom w stosunku do ich 
udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. Odmienne postanowienia statutu lub uchwały są 
nieważne. 
§ 2. Jeżeli akcjonariuszom miałyby przypaść części ułamkowe akcji, wówczas walne zgromadzenie 
może powziąć uchwałę o: 
  1)   emisji i wydaniu akcjonariuszom akcji, które nie są pokryte w pełni ze środków spółki, pod 
warunkiem uiszczenia przez nich dopłat do pełnej ceny emisyjnej, albo 
  2)   wypłacie akcjonariuszom stosownych kwot, stanowiących różnicę między ceną emisyjną a 
wartością nominalną przysługujących im, lecz nie objętych, części ułamkowych akcji. 
§ 3. Jeżeli akcje, o których mowa w § 2 pkt 1, nie zostaną objęte w całości, zarząd dokona 
stosownych wypłat na rzecz uprawnionych akcjonariuszy, zgodnie z § 2 pkt 2. Wypłaty nie mogą 
przewyższać jednej dziesiątej łącznej wartości nominalnej akcji przydzielonych akcjonariuszom 
zgodnie z art. 442. 
§ 4. Zarząd powinien wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich aktualizacji lub 
wymiany nie później niż w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego. 
 

Rozdział 5 
 

Kapitał docelowy 
 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 
 
Art. 444. § 1. Statut może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia 
kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zarząd może wykonać 
przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału 
zakładowego w granicach określonych w § 3 (kapitał docelowy). 
§ 2. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne 
okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany statutu. 
§ 3. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na 
dzień udzielenia upoważnienia zarządowi. 
§ 4. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, chyba że upoważnienie do 
podwyższenia kapitału zakładowego przewiduje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne. 
§ 5. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału nie może obejmować uprawnienia do 
podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki. 
§ 6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa 
w art. 354. 
 
Art. 445. § 1. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca upoważnienie 
zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga 
większości trzech czwartych głosów. Powzięcie uchwały wymaga obecności akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co 
najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Uchwała powinna być umotywowana. 
§ 2. Jeżeli walne zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia uchwały w sprawie kapitału docelowego, 
nie odbyło się z powodu braku kworum określonego w § 1, można zwołać kolejne walne 

 70



zgromadzenie, podczas którego do powzięcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego spółki. 
§ 3. Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej, o której mowa w § 2, może być powzięta bez 
względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej. 
 
Art. 446. § 1. Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę 
walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich 
sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy niniejszego 
rozdziału lub upoważnienie udzielone zarządowi zawierają odmienne postanowienia. 
§ 2. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady 
niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej. 
§ 3. Uchwała, o której mowa w § 1, wymaga formy aktu notarialnego. 
 
Art. 447. § 1. Wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej 
zgodnie z art. 433 § 2. Statut może upoważniać zarząd do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru 
za zgodą rady nadzorczej. 
§ 2. Powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która przewiduje przyznanie 
zarządowi kompetencji do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji za zgodą rady nadzorczej, 
wymaga spełnienia warunków określonych w art. 433 § 2. 
 
Art. 448. § 1. Walne zgromadzenie może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z 
zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach 
określonych w uchwale w trybie określonym w art. 448-452 (warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego). 
§ 2. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta w celu: 
  1)   przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z 
prawem pierwszeństwa albo 
  2)   przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w 
zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych 
uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej. 
§ 3. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekraczać 
trzech czwartych kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały, o której mowa w § 1. 
§ 4. Podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji, o których mowa w 
§ 2, może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z 
uwzględnieniem przepisów o obligacjach. 
 
Art. 449. § 1. Do uchwały walnego zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego stosuje się przepisy art. 445. Uchwała powinna określać w szczególności: 
  1)   wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
  2)   cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
  3)   termin wykonania prawa objęcia akcji, 
  4)   określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji. 
§ 2. Do wkładów wnoszonych przez obligatariuszy obligacji zamiennych nie stosuje się przepisów 
dotyczących wkładów niepieniężnych. 
§ 3. Jeżeli uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego przewiduje obejmowanie 
akcji w zamian za wkłady niepieniężne, powinny być one poddane badaniu przez biegłego rewidenta. 
Sąd rejestrowy oddala wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli wartość 
wkładu jest niższa co najmniej o jedną piątą od ceny emisyjnej akcji, które mają być obejmowane za 
wkłady niepieniężne. Przepisy art. 311 § 1 oraz art. 312 stosuje się odpowiednio. 
§ 4. W przypadku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu oferowania akcji 
obligatariuszom obligacji zamiennych nie stosuje się przepisu art. 431 § 3. 
 
Art. 450. § 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. 
Do zgłoszenia należy dołączyć: 
  1)   dokumenty określone w art. 441 § 2 pkt 1, 2 i pkt 4, 
  2)   uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
  3)   sprawozdanie zarządu i opinię biegłego rewidenta, jeżeli objęcie akcji następuje w zamian za 
wkłady niepieniężne. 
§ 2. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zostać ogłoszona przez 
zarząd najpóźniej w terminie sześciu tygodni od dnia wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego. 
 
Art. 451. § 1. Osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale walnego zgromadzenia, 
obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego 
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oświadczenia na formularzach przygotowanych przez spółkę. Do oświadczeń tych stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 437. 
§ 2. Po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zarząd wyda dokumenty 
akcji zgodnie z uchwałą, o której mowa w art. 449 § 1. 
§ 3. Dokumenty akcji mogą być wydane tylko tym akcjonariuszom, którzy wnieśli w pełni wkłady. 
Przepisów art. 309 § 3 i § 4 nie stosuje się. 
§ 4. Dokumenty akcji wydane z naruszeniem przepisów § 1-3 są nieważne. 
 
Art. 452. § 1. Wraz z wydaniem dokumentów akcji zgodnie z art. 451 § 2 i § 3 następuje nabycie 
praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji 
objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. 
§ 2. W terminie trzydziestu dni po upływie każdego roku kalendarzowego zarząd zgłasza do sądu 
rejestrowego wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. 
§ 3. Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji. Wykaz 
powinien zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich 
akcji oraz wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza wkładów. Ponadto do zgłoszenia należy 
dołączyć oświadczenie zarządu, że akcje zostały wydane akcjonariuszom, którzy wnieśli pełne 
wkłady. 
§ 4. Zarząd spółki publicznej dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w § 2 i § 3, w terminie tygodnia 
po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia wydania pierwszego dokumentu akcji, 
zgodnie z § 1. Jeżeli w danym miesiącu nie wydano akcji w trybie warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego, zarząd zawiadamia o tym sąd rejestrowy. 
 
Art. 453. Do docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stosuje się 
odpowiednio przepisy rozdziału 4, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej. 
 
Art. 454. Przepisy o kapitale docelowym i warunkowym nie naruszają kompetencji walnego 
zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w trybie określonym w art. 431 w 
okresie korzystania przez zarząd z uprawnień określonych w niniejszym rozdziale. 
 

Rozdział 6 
 

Obniżenie kapitału zakładowego 
 
Art. 455. § 1. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości 
nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. 
§ 2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia 
powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również 
sposób obniżenia. 
§ 3. W przypadku umorzenia akcji w trybie art. 359 § 6 lub art. 363 § 5 uchwałę walnego 
zgromadzenia zastępuje uchwała zarządu powzięta w formie aktu notarialnego. 
§ 4. Przepisy niniejszego działu dotyczące najniższej wysokości kapitału zakładowego oraz akcji 
stosuje się do obniżenia kapitału zakładowego. 
 
Art. 456. § 1. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, 
wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwów w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia 
ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, 
powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, 
uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego. 
§ 2. Roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego mogą być 
zaspokojone przez spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu 
obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. 
 
Art. 457. § 1. Przepisów art. 456 nie stosuje się, jeżeli: 
  1)   pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom dokonanych przez nich 
wkładów ani wypłat za umorzone akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na 
kapitał zakładowy, a równocześnie z jego obniżeniem następuje podwyższenie kapitału zakładowego 
co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone, 
albo 
  2)   obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat lub przeniesienie 
określonych kwot do kapitału rezerwowego, albo 
  3)   zarząd dokonał, w trybie art. 363 § 5, umorzenia akcji, których łączna wartość nominalna nie 
przekracza 10% kapitału zakładowego spółki. 
§ 2. W przypadku obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z § 1 pkt 2 i 3, kwoty uzyskane z 
obniżenia kapitału zakładowego nie mogą być przeznaczone na zwolnienie akcjonariuszy z 
wniesienia wkładów ani na wypłaty na rzecz akcjonariuszy, chyba że dokonano obniżenia kapitału 
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zakładowego zgodnie z art. 455 i art. 456. Wysokość kapitału rezerwowego po wniesieniu do niego 
kwot pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego nie może przekraczać 10% obniżonego 
kapitału zakładowego. 
§ 3. Umorzenie akcji nabytych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 nie może być dokonane częściej niż raz w 
roku obrotowym. 
 
Art. 458. § 1. Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. 
§ 2. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
  1)   uchwałę walnego zgromadzenia albo zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego, 
  2)   dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do zmiany 
statutu takie zatwierdzenie jest wymagane, 
  3)   dowody należytego wezwania wierzycieli, 
  4)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili 
sprzeciw w terminie określonym w art. 456 § 1, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni. 
§ 3. Przepisów § 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 360 § 2 i art. 457 § 1. W 
tych przypadkach do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, w 
formie aktu notarialnego, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego 
przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego. 
 

Rozdział 7 
 

Rozwiązanie i likwidacja spółki 
 
Art. 459. Rozwiązanie spółki powodują: 
  1)   przyczyny przewidziane w statucie, 
  2)   uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za 
granicę, 
  3)   ogłoszenie upadłości spółki, 
  4)   inne przyczyny przewidziane prawem. 
 
Art. 460. § 1. Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu może zapobiec 
uchwała walnego zgromadzenia powzięta wymaganą dla zmiany statutu większością głosów, 
oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy rozwiązanie następuje z mocy prawomocnego 
orzeczenia sądowego. 
 
Art. 461. § 1. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu 
spółki przez sąd, powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia 
innej przyczyny jej rozwiązania. 
§ 2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji". 
§ 3. W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną. 
 
Art. 462. § 1. Do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów spółki, praw i 
obowiązków akcjonariuszy oraz inne przepisy niniejszego działu, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej lub z celu likwidacji nie wynika co innego. 
§ 2. W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać akcjonariuszom zysków ani 
dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. 
 
Art. 463. § 1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego 
zgromadzenia stanowi inaczej. 
§ 2. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, ustanawiając jednego lub dwóch likwidatorów. 
§ 3. Jeżeli o likwidacji orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów. 
§ 4. Na wniosek osób mających w tym interes prawny sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, 
odwołać likwidatorów i ustanowić innych. Likwidatorów ustanowionych przez sąd tylko sąd może 
odwołać. 
§ 5. Sąd, który ustanowił likwidatorów, określa wysokość ich wynagrodzenia. 
 
Art. 464. § 1. Otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do 
doręczeń, sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym względzie zmiany należy 
zgłosić, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy 
likwidator ma prawo i obowiązek dokonania tego zgłoszenia. 
§ 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone 
notarialnie wzory podpisów likwidatorów. 
§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych przez sąd 
następuje z urzędu. 
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§ 4. W przypadku uchylenia likwidacji likwidatorzy powinni tę okoliczność zgłosić do sądu 
rejestrowego w celu wpisania do rejestru. 
 
Art. 465. § 1. Likwidatorzy powinni ogłosić dwukrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, 
wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia 
ostatniego ogłoszenia. 
§ 2. Ogłoszenia, o których mowa w § 1, nie mogą być dokonywane w odstępie czasu dłuższym niż 
miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. 
 
Art. 466. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy 
niniejszego rozdziału stanowią inaczej. 
 
Art. 467. § 1. Likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy 
składają walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia. 
§ 2. Likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać walnemu zgromadzeniu 
sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. 
§ 3. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości 
zbywczej. 
 
Art. 468. § 1. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, 
wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą 
podejmować tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości 
mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały walnego 
zgromadzenia i po cenie nie niższej od uchwalonej przez zgromadzenie. 
§ 2. W stosunku wewnętrznym likwidatorzy są zobowiązani stosować się do uchwał walnego 
zgromadzenia. Zasady tej nie stosuje się do likwidatorów ustanowionych przez sąd. 
 
Art. 469. § 1. W granicach swoich kompetencji określonych w art. 468 likwidatorzy mają prawo 
prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki. 
§ 2. Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich. 
§ 3. Wobec osób trzecich działających w dobrej wierze uważa się czynności podjęte przez 
likwidatorów za czynności likwidacyjne. 
 
Art. 470. § 1. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. 
§ 2. W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura. 
 
Art. 471. Jeżeli kapitału zakładowego nie wpłacono całkowicie, a majątek spółki nie wystarcza na 
pokrycie jej zobowiązań, likwidatorzy powinni ściągnąć od każdego akcjonariusza, poczynając od 
akcji nieuprzywilejowanych co do podziału majątku, wpłaty należności w takiej wysokości, jakiej 
potrzeba do pokrycia zobowiązań. 
 
Art. 472. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na zwrot sum wpłaconych na akcje uprzywilejowane co 
do podziału majątku, a pozostałe akcje nie zostały w pełni pokryte, należy ściągnąć od akcjonariuszy 
zwykłych dalsze wpłaty należności. 
 
Art. 473. Sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się 
nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu 
sądowego. 
 
Art. 474. § 1. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu 
likwidacji i wezwaniu wierzycieli. 
§ 2. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych 
przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. 
§ 3. Jeżeli akcje uprzywilejowane korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku, należy 
przede wszystkim spłacić akcje uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, a 
następnie spłacić w ten sam sposób akcje zwykłe; nadwyżka majątku zostanie podzielona na 
ogólnych zasadach między wszystkie akcje. 
§ 4. Statut może określać inne zasady podziału majątku. 
 
Art. 475. § 1. Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie 
byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze 
niepodzielonego. 
§ 2. Akcjonariusze, którzy po upływie terminu określonego w art. 474 § 1 otrzymali w dobrej wierze 
przypadającą na nich część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu celem pokrycia 
należności wierzycieli. 
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Art. 476. § 1. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania 
finansowego na dzień zakończenia likwidacji (sprawozdanie likwidacyjne), likwidatorzy powinni 
ogłosić to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o 
wykreślenie spółki z rejestru. 
§ 2. Jeżeli po zakończeniu likwidacji walne zgromadzenie zwołane w celu zatwierdzenia 
sprawozdania nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy mogą wykonać czynności, o 
których mowa w § 1, bez zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego. 
§ 3. Księgi i dokumenty spółki rozwiązanej powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej 
w statucie lub uchwale walnego zgromadzenia. W braku takiego wskazania, przechowawcę wyznacza 
sąd rejestrowy. 
§ 4. Z upoważnienia sądu rejestrowego akcjonariusze i osoby mające w tym interes prawny mogą 
przeglądać księgi i dokumenty. 
 
Art. 477. § 1. W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania 
upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk. 
§ 2. Spółka nie ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy postępowanie kończy się układem lub zostaje z 
innych przyczyn uchylone lub umorzone. 
§ 3. O rozwiązaniu spółki likwidatorzy lub syndyk powinni zawiadomić właściwy urząd skarbowy, 
przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego; powinni również zawiadomić inne organy i 
instytucje określone w odrębnych przepisach, przekazując im, w przypadku zgłoszenia takiego 
żądania, odpis sprawozdania likwidacyjnego. 
 
Art. 478. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z 
rejestru. 
 

Rozdział 8 
 

Odpowiedzialność cywilnoprawna 
 
Art. 479. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 320 § 1 pkt 3 i 4 lub w art. 441 § 2 pkt 5, odpowiadają wobec 
wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. 
 
Art. 480. § 1. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej 
wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. 
§ 2. W szczególności odpowiada ten, kto: 
  1)   zamieścił lub współdziałał w zamieszczeniu w statucie, sprawozdaniach, opiniach, ogłoszeniach 
i zapisach fałszywych danych lub dane te w inny sposób rozpowszechniał bądź też pominął lub 
współdziałał w pominięciu w tych dokumentach danych istotnych dla powstania spółki, w 
szczególności dotyczących wkładów niepieniężnych, nabycia mienia oraz przyznania akcjonariuszom 
lub innym osobom wynagrodzenia lub szczególnych korzyści, albo 
  2)   współdziałał w czynnościach prowadzących do zarejestrowania spółki na podstawie dokumentu 
zawierającego fałszywe dane. 
 
Art. 481. Kto w związku z powstaniem spółki akcyjnej lub podwyższeniem jej kapitału zakładowego 
z winy swojej zapewnia sobie albo osobie trzeciej zapłatę nadmiernie wygórowaną ponad wartość 
zbywczą wkładów niepieniężnych albo nabywanego mienia lub też wynagrodzenie albo korzyści 
szczególne, niewspółmierne z oddanymi usługami, obowiązany jest do naprawienia szkody 
wyrządzonej spółce. 
 
Art. 482. Kto przy badaniu sprawozdania finansowego spółki z winy swojej dopuścił do wyrządzenia 
spółce szkody, obowiązany jest do jej naprawienia. 
 
Art. 483. § 1. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę 
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, 
chyba że nie ponosi winy. 
§ 2. Członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu swoich 
obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. 
 
Art. 484. Kto współdziałał w wydaniu przez spółkę bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich 
akcji, obligacji lub innych tytułów uczestnictwa w zyskach albo podziale majątku, obowiązany jest do 
naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli zamieścił w ogłoszeniach lub zapisach fałszywe dane lub w 
inny sposób dane te rozpowszechniał albo, podając dane o stanie majątkowym spółki, zataił 
okoliczności, które powinny być ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Art. 485. Jeżeli szkodę, o której mowa w art. 480-484, wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają 
za szkodę solidarnie. 
 
Art. 486. § 1. Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w 
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której 
służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie 
szkody wyrządzonej spółce. 
§ 2. Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności procesowej, sąd może nakazać 
złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu. Wysokość i rodzaj kaucji 
sąd określa według swojego uznania. W przypadku niezłożenia kaucji w wyznaczonym przez sąd 
terminie pozew zostaje odrzucony. 
§ 3. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo przed wszystkimi wierzycielami powoda. 
§ 4. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub 
dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 
 
Art. 487. W przypadku wytoczenia powództwa na podstawie art. 486 § 1 oraz w razie upadłości 
spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę walnego 
zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o 
odszkodowanie. 
 
Art. 488. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym 
spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym 
przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
wyrządzające szkodę. 
 
Art. 489. Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom 
wytacza się według miejsca siedziby spółki. 
 
Art. 490. Przepisy art. 479-489 nie naruszają praw akcjonariuszy oraz innych osób do dochodzenia 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 
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