
 

 

 

Poznań, dnia 16 maja 2020 roku 

 

KOMUNIKAT  

dotyczący działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 
w zakresie zmian w Kodeksie spółek handlowych 

 
 
 

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 14 maja 2020 roku  

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 875) wprowadzone zostały następujące zmiany przepisów istotnych 

z punktu widzenia wspólników w spółkach handlowych: 

Ustawa  ta zakłada m.in. następujące zmiany przepisów dotyczących ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 

roku o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1798 i z 2020 r., poz. 288) w zakresie, w jakim istnieje konieczność przeprowadzenia w spółkach akcyjnych 

i komandytowo-akcyjnych procedury tzw. dematerializacji akcji (tj. akcje każdej spółki akcyjnej 

i komandytowo – akcyjnej, które  nie  zostały  dopuszczone  do  obrotu  na  rynku  regulowanym, 

ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, w związku z czym do chwili obecnej występują 

w obrocie w postaci  papierowej, przestaną mieć formę dokumentu - czyli całkowite usunięcie z obrotu 

gospodarczego akcji papierowych i zastąpienie ich akcjami w postaci elektronicznej). 

Przedmiotowe zmiany polegają na: 

➢ przesunięciu terminu na dokonanie wyboru (na podstawie uchwały podjętej przez Walne 

Zgromadzenie) podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy danej spółki oraz 

zawarcie z tym podmiotem umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy – do dnia 30 września 

2020 roku; 

 

➢ przesunięciu terminu na skierowanie do akcjonariuszy spółek pierwszych wezwań 

dotyczących zwrotu posiadanych dokumentów akcji i ujawnienia informacji o ich wezwaniu 

na stronie internetowej spółki – w miejscu wydzielonym na komunikowanie się z akcjonariuszami 

(wezwań należy dokonać w sposób właściwy dla zwoływania walnych zgromadzeń w danej spółce) 

– do dnia 30 września 2020 roku; 
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➢ przesunięciu terminu z nadejściem którego, z mocy prawa utracą ważność wszystkie akcje 

w formie papierowej (dokumentowej), które zachowają jedynie moc dowodową – od dnia 

1 marca 2021 roku.  

 

Tym samym z dniem 1 marca 2021 roku ukonstytuuje się rejestr akcjonariuszy danej spółki. 


