
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 9 maja 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

(druk nr 138)

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 94,

poz. 1037, z późn. zm.)

Art. 15.

§ 1. Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej
podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,
prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody
zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi
inaczej.

[§ 2. Zawarcie przez spółkę zależną umowy wymienionej w § 1 z członkiem zarządu,
prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej wymaga zgody rady nadzorczej
spółki zależnej. Jeżeli spółka zależna nie ma rady nadzorczej, jest wymagana zgoda
zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominującej. Do
wyrażenia zgody i skutków braku zgody stosuje się art. 17 § 1 i 2.]

<§ 2. Zawarcie przez spółkę zależną umowy wymienionej w § 1 z członkiem zarządu,
prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej wymaga zgody zgromadzenia
wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominującej. Do wyrażenia zgody i
skutków braku zgody stosuje się przepisy art. 17 § 1 i 2.>

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.]

<§ 1. Sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych
rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, jak również celem wydania
opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona 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.
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§ 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. 3121.
§ 1. Zarząd może odstąpić od badania przez biegłego rewidenta wkładów

niepieniężnych, których przedmiotem są:
1) zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli ich

wartość jest ustalana według średniej ceny ważonej, po której były
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy,
poprzedzających dzień wniesienia wkładu,

2) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli biegły rewident wydał opinię na
temat ich wartości godziwej, ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż
sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu,

3) aktywa inne niż wymienione w pkt 1, jeżeli ich wartość godziwa wynika ze
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez
biegłego rewidenta na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości dla badania rocznych sprawozdań finansowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

§ 2. Zarząd podda jednak badaniu biegłego rewidenta wycenę wkładów
niepieniężnych, jeżeli:

1) wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, które wpłynęły na cenę zbywalnych
papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego w chwili ich
wniesienia, w szczególności związane z utratą płynności obrotu na rynku
regulowanym,

2) wystąpiły nowe okoliczności, które mogły istotnie wpłynąć na wartość godziwą
wkładów w chwili ich wniesienia.

§ 3. Jeżeli zarząd nie podda badaniu biegłego rewidenta wyceny wkładów, o których
mowa w § 1 pkt 2 i 3, mimo wystąpienia okoliczności uzasadniających taką
wycenę, zażądać badania mogą akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego zarówno w dniu podjęcia uchwały o
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podwyższeniu kapitału, jak i w dniu wystąpienia z żądaniem. Prawo to przysługuje
do dnia wniesienia wkładów.

§ 4. Jeżeli zarząd nie złoży wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego
rewidenta w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania, z wnioskiem
takim mogą wystąpić akcjonariusze legitymowani zgodnie z § 3.

§ 5. Jeżeli wkład niepieniężny nie był przedmiotem badania biegłego rewidenta, spółka
ogłasza w terminie miesiąca od dnia wniesienia wkładu:

1) opis przedmiotu wkładu, jego wartość, źródło wyceny oraz metodę wyceny,
2) oświadczenie, czy przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej

oraz liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład
bądź wyższej cenie emisyjnej akcji,

3) oświadczenie stwierdzające brak nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności
wpływających na wycenę wkładu.>

[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, o ile uprzednio utworzono w tym celu kapitał
rezerwowy z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału.]

<Art. 345.
§ 1. Spółka może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie

emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie
zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia.

§ 2. Finansowanie następuje na warunkach rynkowych, w szczególności w odniesieniu
do odsetek otrzymywanych przez spółkę oraz zabezpieczeń ustanowionych na
rzecz spółki z tytułu udzielonych pożyczek lub wypłaconych zaliczek, a także po
zbadaniu wypłacalności dłużnika.

§ 3. Jeżeli spółka finansuje nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji, nabycie
bądź objęcie następuje w zamian za godziwą cenę.

§ 4. Spółka może finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji, o ile
uprzednio utworzyła na ten cel kapitał rezerwowy z kwoty, która zgodnie z art.
348 § 1 może być przeznaczona do podziału.

§ 5. Finansowanie przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji
następuje na podstawie i w granicach określonych w uprzednio podjętej uchwale
walnego zgromadzenia. Przepisu art. 17 § 2 nie stosuje się.

§ 6. Podstawą uchwały walnego zgromadzenia w sprawie finansowania jest pisemne
sprawozdanie zarządu określające:

1) przyczyny lub cel finansowania,
2) interes spółki w finansowaniu,
3) warunki finansowania, w tym w zakresie zabezpieczenia interesów spółki,
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4) wpływ finansowania na ryzyko w zakresie płynności finansowej i
wypłacalności spółki,

5) cenę nabycia lub objęcia akcji spółki z uzasadnieniem, że jest to cena godziwa.
§ 7. Zarząd składa sprawozdanie do sądu rejestrowego i ogłasza je.
§ 8. Przepisów § 2, 3, 5 i 6 nie stosuje się do świadczeń spełnianych w ramach zwykłej

działalności instytucji finansowych, jak również do świadczeń spełnianych na rzecz
pracowników spółki lub spółki z nią powiązanej, których celem jest ułatwienie
nabycia lub objęcia emitowanych przez spółkę akcji.>

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,

2a) spółki publicznej, nabywającej akcje w celu wypełnienia zobowiązań wynikających
z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje,

3) nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej,

4) instytucji finansowej, która nabywa za wynagrodzeniem w pełni pokryte akcje na
cudzy rachunek celem ich dalszej odsprzedaży,

5) nabycia akcji w celu ich umorzenia,

6) nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń
spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,

7) nabycia w pełni pokrytych akcji nieodpłatnie,

[8) instytucji finansowej, która nabywa akcje na własny rachunek celem ich dalszej
odsprzedaży w granicach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie na
okres nie dłuższy niż jeden rok; jednakże instytucja finansowa nie może posiadać
akcji własnych nabytych na tej podstawie o łącznej wartości nominalnej
przekraczającej 5 % kapitału zakładowego,]

<8) nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez walne
zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym
maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może
przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za
nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie,>

9) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 pkt 1, 2 i 8 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,]
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<2) łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału
zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną
pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte,>

3) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest
wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie
z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału.

§ 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.]

<§ 1. W przypadkach określonych w art. 362 § 1 pkt 1 i 8 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.>

§ 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.]

<§ 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 nabytych na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 3, 4 i
6 oraz przepisów mających na celu ochronę akcjonariuszy mniejszościowych,
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która przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, powinna być zbyta w terminie
dwóch lat od dnia nabycia.>

§ 5. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w § 3 lub 4, zarząd
dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania walnego zgromadzenia. Przepis
art. 359 § 7 stosuje się odpowiednio.

[§ 6. Akcje własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji kapitału własnego w
wartości ujemnej. Równocześnie należy zmniejszyć kapitał rezerwowy na akcje własne
utworzony zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 i odpowiednio zwiększyć kapitał zapasowy.]

<§ 6. Akcje własne należy umieścić w bilansie w osobnej pozycji kapitału własnego w
wartości ujemnej. Równocześnie należy zmniejszyć kapitał rezerwowy na akcje
własne utworzony zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 i odpowiednio zwiększyć kapitał
bądź kapitały, z których został on utworzony.>

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.]

<§ 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.
Przepisy art. 3121 stosuje się odpowiednio.>

§ 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. 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.

<§ 11. Uchwała dotycząca finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych
przez nią akcji zapada większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli jednak na
walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału
zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość 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.
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§ 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. 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, a w przypadku akcji
nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym
albo memorandum informacyjnym załączonym do zawiadomienia dotyczącego tych
akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych - od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu albo złożenia
zawiadomienia, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo zawiadomienie nie
mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o
podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 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.]

<§ 7. Do podwyższenia kapitału zakładowego stosuje się odpowiednio przepisy art.
308-3121, art. 315 § 2, art. 316 § 2, art. 317, art. 321 § 2, art. 322 i art. 328 § 5.>
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Art. 447.

§ 1. Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga uchwały walnego
zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 § 2. Statut może upoważniać zarząd do
pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej.

§ 2. Powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która przewiduje
przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w
części za zgodą rady nadzorczej, wymaga spełnienia warunków określonych w art. 433
§ 2.

<Art. 4471.
Jeżeli odstąpiono od badania przez biegłego rewidenta wkładów niepieniężnych, o
których mowa w art. 3121, spółka ogłasza, przed wniesieniem wkładów, datę podjęcia
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz
informacje wskazane w art. 3121 § 5. W terminie miesiąca od dnia wniesienia wkładów
spółka ogłasza oświadczenie stwierdzające brak nadzwyczajnych bądź nowych
okoliczności wpływających na wycenę wkładów niepieniężnych.>

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.]

<§ 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 i art. 3121 stosuje się
odpowiednio.>

§ 4. W przypadku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu oferowania
akcji obligatariuszom obligacji zamiennych nie stosuje się przepisu art. 431 § 3.
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[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. 456.
§ 1. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza,

wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech
miesięcy od dnia ogłoszenia.

§ 2. Spółka zaspokaja roszczenia wymagalne, zgłoszone w terminie określonym w § 1.
Wierzyciele mogą ponadto żądać zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych,
powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego i
zgłoszonych w terminie określonym w § 1, jeżeli uprawdopodobnią, że obniżenie
zagraża zaspokojeniu tych roszczeń oraz że nie otrzymali od spółki zabezpieczenia.
Zabezpieczenie następuje przez złożenie stosownej sumy pieniężnej do depozytu
sądowego, a z ważnych powodów także w inny sposób.

§ 3. 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. 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.]

<4) oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele,
którzy zgłosili roszczenia wobec spółki w terminie określonym w art. 456 § 1,
zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie.>

§ 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.
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Art. 536.

§ 1. Zarządy spółki dzielonej i każdej spółki przejmującej sporządzają pisemne
sprawozdanie uzasadniające podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a
zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2,
oraz kryteria ich podziału. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną
udziałów albo akcji spółki dzielonej, sprawozdanie powinno wskazywać na te trudności.

§ 2. Zarząd spółki dzielonej wykonuje w odniesieniu do spółki nowo zawiązanej czynności
zarządów spółek uczestniczących w podziale przewidziane w przepisach § 1 i § 3 oraz
w art. 537-539.

[§ 3. W przypadku gdy spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana jest spółką akcyjną,
do składników majątku przypadających tej spółce w planie podziału stosuje się
odpowiednio przepisy art. 311 i 312. Do sprawozdania, o którym mowa w § 1, należy
dołączyć informację o sporządzeniu w trybie art. 312 opinii biegłych rewidentów.
Należy także określić sąd rejestrowy, w którym ta opinia została złożona.]

<§ 3. W przypadku gdy spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana jest spółką
akcyjną, do składników majątku przypadających tej spółce w planie podziału
stosuje się odpowiednio przepisy art. 311-3121. Do sprawozdania, o którym mowa
w § 1, należy dołączyć informację o sporządzeniu w trybie art. 312 opinii biegłych
rewidentów. Należy także wskazać sąd rejestrowy, w którym opinia biegłych
rewidentów została złożona.>

§ 4. Zarząd spółki dzielonej zawiadamia zgromadzenie wspólników albo walne
zgromadzenie tej spółki oraz zarządy każdej spółki przejmującej lub spółki nowo
zawiązanej w organizacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników
majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia
planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale.


