
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi

(druk nr 392 )

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

poz. 1037, z późn. zm.)

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 posiadającemu akcje zdematerializowane
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi.]

<§ 6. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.>
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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 spółki publicznej, 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.]

<§ 3. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.>

[Art. 342.
Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub domowi maklerskiemu w
Rzeczypospolitej Polskiej.]

<Art. 342.
Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w
Rzeczypospolitej Polskiej.>

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.]
<§ 2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie

zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz
nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne
zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.>

<§ 4. Statut może upoważnić do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli
zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie,
oraz do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, także inne osoby.>
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[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. 400.
§ 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną
dwudziestą kapitału zakładowego.

§ 2. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi
na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi
nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może
upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego
zgromadzenia.

§ 4. Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy
koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na
żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu
rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą
zgromadzenia.

§ 5. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym
mowa w § 3, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.>

[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. 401.
§ 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem
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zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej.

§ 2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed
wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten
wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
walnego zgromadzenia.

§ 3. Jeżeli walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3, przepisów § 1 i 2
nie stosuje się.

§ 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego
zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na
stronie internetowej.

§ 5. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 6. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.>

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 przesyłek nadanych pocztą
kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub
przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi
pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na
który zawiadomienie powinno być wysłane.
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<Art. 4021.
§ 1. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane

na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania
informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.

§ 2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed
terminem walnego zgromadzenia.

Art. 4022.
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:

1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek
obrad,

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad walnego zgromadzenia,

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
walnego zgromadzenia,

c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w
szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez
pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

f) sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art.
4061,

4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko
osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu,

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być
przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie
przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej
spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
przed terminem walnego zgromadzenia,
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6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje
dotyczące walnego zgromadzenia.

Art. 4023.
§ 1. Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia

zwołania walnego zgromadzenia:
1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu

ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na
poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,

3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi

zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub
drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do
wszystkich akcjonariuszy.

§ 2. Jeżeli formularze, o których mowa w § 1 pkt 5, z przyczyn technicznych nie mogą
zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej
stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka
publiczna wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na
jego żądanie.

§ 3. Formularze, o których mowa w § 1 pkt 5, powinny zawierać proponowaną treść
uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:

1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli
akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,

2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9,
3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do

każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.>

[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
firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 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.
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§ 3.  Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni
złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi.

§ 4. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu.]

<Art. 406.
§ 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i

użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi
akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

§ 2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki
niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na
tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego
ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę
lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu
walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji
i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego
zgromadzenia.>

<Art. 4061.
§ 1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby

będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia
(dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

§ 2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Art. 4062.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Art. 4063.
§ 1. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w

walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w
spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i
nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone
zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą
wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

§ 2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki
publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego
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zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu.

§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, zawiera:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer

zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
§ 4. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści

zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane
na jego rachunku papierów wartościowych.

§ 5. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty
równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie
dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych dla spółki publicznej.

§ 6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z § 1
oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 7. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym
mowa w § 6, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście
dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej.

§ 8. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce
publicznej wykaz, o którym mowa w § 6, przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego
zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony
w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w
postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed
datą walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego
podmiotem.

Art. 4064.
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.
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Art. 4065.
§ 1. Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia,
przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
walnego zgromadzenia.

§ 2. W przypadku, gdy statut dopuszcza udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział akcjonariuszy w
walnym zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są
niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa
komunikacji elektronicznej.

§ 3. Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie narusza
obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Art. 4066.
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.

<§ 11. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana.>

§ 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. 411.
§ 1. Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.
§ 2. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi

inaczej.
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§ 3. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej piątej
ogółu głosów w spółce. Ograniczenie to może dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa
głosu z akcji przekraczających limit głosów określony w statucie.

§ 4. Statut może przewidywać także kumulację głosów należących do akcjonariuszy, między
którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu niniejszej lub odrębnej
ustawy, a także określać zasady redukcji głosów. W takim przypadku do głosów z akcji
spółki dominującej dolicza się głosy z akcji spółki lub spółdzielni zależnej.

<Art. 4111.
§ 1. Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą

korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia.
§ 2. Spółka publiczna niezwłocznie udostępnia na stronie internetowej formularze

pozwalające na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał
zgłoszonych przez akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej zgodnie z
art. 401 § 4. Przepis art. 4023 § 2 stosuje się.

§ 3. Głos oddany w innej formie niż na formularzu, na formularzu niespełniającym
wymagań wskazanych w art. 4023 § 3 lub dodatkowych wymagań przewidzianych
statutem spółki lub regulaminem walnego zgromadzenia jest nieważny.

§ 4. Spółka publiczna podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjonariusza głosującego drogą korespondencyjną. Działania te powinny być
proporcjonalne do celu.

Art. 4112.
§ 1. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane

korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia
głosowania na walnym zgromadzeniu.

§ 2. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników
głosowania.

§ 3. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem
żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym
zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 4. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na
walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać
odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest
skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania
na walnym zgromadzeniu.

§ 5. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć także spraw wskazanych w art. 420
§ 2, chyba że regulamin walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Oddanie głosu
korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z
tajnego trybu głosowania.

Art. 4113.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.>

[Art. 412.
§ 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo

głosu osobiście lub przez pełnomocników.
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§ 2.  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 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.]
<Art. 412.

§ 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym
zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

§ 3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

§ 4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa.

§ 5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

§ 6. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników
do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

§ 7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do
wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.>

<Art. 4121.
§ 1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa

głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i

wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 3. Statut nie może wprowadzać dalej idących ograniczeń dotyczących formy
udzielenia pełnomocnictwa.

§ 4. Spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób
zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O sposobie zawiadamiania
rozstrzyga regulamin walnego zgromadzenia, zaś w braku regulaminu – zarząd
spółki.

§ 5. Spółka publiczna podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do
celu.

§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
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Art. 4122.
§ 1. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym

zgromadzeniu.
§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy spółki publicznej.
§ 3. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek

zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub
członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki,
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym
zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

§ 4. Pełnomocnik, o którym mowa w § 3, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi
przez akcjonariusza.>

Art. 413.
<§ 1.> 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.

<§ 2. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu
uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w § 1. Przepisy  art. 4122 § 3 i 4
stosuje się odpowiednio.>

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.]

<§ 2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego
zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej
uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji
w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”,
„przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza
się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę
akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania walnego
zgromadzenia zarząd dołącza 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.
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<§ 4. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna
ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym
przepisem § 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do
zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.>

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.]

<§ 2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę
spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności
przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa.

§ 3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji
mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź
administracyjnej.

§ 4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na
stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez
akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.>

<§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 1, zarząd może udzielić informacji na piśmie
poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd
jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od
dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

§ 6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem
wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić
akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z przepisu § 2.

§ 7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd
ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym
zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono
informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą
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nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych
podczas walnego zgromadzenia.>

Art. 503.
§ 1. Biegły w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia

jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem
połączenia sądowi rejestrowemu oraz zarządom łączących się spółek. Opinia ta
powinna zawierać co najmniej:

1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499
§ 1 pkt 2, został ustalony należycie,

2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie
połączenia stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich
zastosowania,

3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji
łączących się spółek.

§ 2. Na pisemne żądanie biegłego zarządy łączących się spółek przedłożą mu dodatkowe
wyjaśnienia lub dokumenty.

<Art. 5031.
Badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia nie są wymagane, jeżeli wszyscy
wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili na to zgodę, z zastrzeżeniem art. 516 §
7.>

Art. 5166.
§ 1. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki wyznacza, na jej wniosek, biegłego w

celu zbadania planu połączenia.
§ 2. Łączące się spółki mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem do sądu rejestrowego

właściwego dla spółki krajowej albo do organu właściwego dla spółki zagranicznej o
wyznaczenie wspólnego biegłego lub biegłych w celu zbadania planu połączenia.

[§ 3. Badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia nie są wymagane, jeżeli wszyscy
wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili na to zgodę.]

<§ 3. Przepis art. 5031 stosuje się.>

Art. 538.
§ 1. Biegły, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od

dnia jego wyznaczenia, sporządza na piśmie szczegółową opinię i składa ją wraz z
planem podziału sądowi rejestrowemu oraz zarządom spółek uczestniczących w
podziale. Opinia ta powinna zawierać co najmniej:

1) stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534
§ 1 pkt 2, jest ustalony należycie,

2) wskazanie metody albo metod użytych dla określenia proponowanego w planie
podziału stosunku wymiany udziałów lub akcji wraz z oceną zasadności ich
zastosowania,
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3) wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji
dzielonej spółki.

§ 2. Na pisemne żądanie biegłego zarządy spółek uczestniczących w podziale przedłożą mu
dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

<Art. 5381.
Sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4, a także badanie planu
podziału przez biegłego i jego opinia nie są wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy każdej
ze spółek uczestniczących w podziale wyrazili na to zgodę.>

Art. 590.
Kto w celu umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub
bezprawnego wykonywania praw mniejszości:

1) wystawia fałszywe zaświadczenie o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do
głosowania,

2) użycza innemu dokumentu akcji, która nie uprawnia jej właściciela do
głosowania<,>

<3) wystawia fałszywe zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej,

4) przekazuje lub udostępnia fałszywy wykaz akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej >

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 591.
Kto przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości posługuje
się:

1) fałszywym zaświadczeniem o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do
głosowania,

2) cudzym dokumentem akcji bez zgody właściciela,
3) cudzym dokumentem akcji, która nie uprawnia jej właściciela do głosowania<,>
<4) fałszywym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

spółki publicznej,
5) fałszywymi instrukcjami do głosowania na walnym zgromadzeniu spółki

publicznej >
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (Dz.

U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

[Art. 9.
1. Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten

rachunek, zwany "wystawiającym", wystawia mu, na piśmie, oddzielnie dla każdego
rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe, zwane dalej
"świadectwem". Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa
może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym
rachunku.

2. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów
wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane
wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień
przed terminem walnego zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia
uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
W zakresie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych nie stosuje się.]

<Art. 9.
1. Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten

rachunek, zwany „wystawiającym”, wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego
rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe, zwane dalej
„świadectwem”. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego
świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane
na tym rachunku.

2. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z
papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych,
z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.>

Art. 10.
1. Świadectwo zawiera:

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa;
2) liczbę papierów wartościowych;
3) rodzaj i kod papieru wartościowego;
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta;
5) wartość nominalną papieru wartościowego;
6) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku

papierów wartościowych;
7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub

o ustanowionych na nich obciążeniach;
8) datę i miejsce wystawienia świadectwa;
9) cel wystawienia świadectwa;
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10) termin ważności świadectwa;
11) w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych

papierów wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed
upływem terminu swojej ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument
świadectwa;

12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa,
opatrzony pieczęcią wystawiającego.

2. W odniesieniu do papierów wartościowych emitenta z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowanych na koncie depozytowym prowadzonym
przez Krajowy Depozyt dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej
wykonującej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej
rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie
papierami wartościowymi, będącej uczestnikiem Krajowego Depozytu zgodnie z art. 51
ust. 3 i 4, za świadectwo uważa się również dokument o treści wskazanej w ust. 1,
wystawiony przez podmiot wskazany Krajowemu Depozytowi przez tego uczestnika.

3. Dokument świadectwa sporządzony lub wystawiony z naruszeniem ust. 1 pkt 1-3, 6, 8,
10, 12 lub ust. 2 jest nieważny.

<Art. 10a.
Do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w
art. 4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, przepis art.
10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.>

Art. 50.
1. Rada nadzorcza Krajowego Depozytu, na wniosek zarządu, uchwala regulamin

Krajowego Depozytu.
2. Regulamin Krajowego Depozytu i jego zmiany są zatwierdzane przez Komisję.
3. Komisja odmawia zatwierdzenia zmian regulaminu Krajowego Depozytu, jeżeli

proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszyć
bezpieczeństwo obrotu.

4. Regulamin Krajowego Depozytu określa w szczególności:
1) prawa i obowiązki uczestników, tryb i szczegółowe zasady postępowania w związku

z nabywaniem lub utratą statusu uczestnika;
2) sposób rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie, jak również

prowadzenia przez uczestników rachunków papierów wartościowych i innych
rachunków związanych z obsługą rachunków papierów wartościowych;

3) zasady dokonywania redukcji wartości lub liczby akcji oraz tryb dokonywania przez
emitenta zwrotu wartości akcji w zakresie przeprowadzonej redukcji, w przypadku o
którym mowa w art. 56;

4) sposób i tryb rozliczania transakcji;
5) sposób obsługi rachunków pieniężnych uczestników;
6) sposób obsługi realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów

wartościowych;
[7) tryb wystawiania świadectw przez Krajowy Depozyt;]
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<7) tryb wystawiania przez Krajowy Depozyt świadectw oraz zaświadczeń, o
których mowa w art. 4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych;>

<7a) sposób i formę sporządzania, przekazywania oraz udostępniania wykazów, o
których mowa w art. 4063 § 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych;>

8) sposób naliczania i wysokość opłat, o których mowa w art. 63;
9) środki dyscyplinujące i porządkowe, które mogą być stosowane wobec uczestników

naruszających obowiązki wynikające z uczestnictwa, oraz zasady i tryb ich
stosowania;

10) sposób postępowania i środki stosowane w związku z:
a) nadzorem nad zgodnością wielkości emisji rejestrowanej przez Krajowy

Depozyt z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie,
b) kontrolą uczestników w zakresie podejmowanych przez nich czynności w

obrocie papierami wartościowymi;
11) sposób funkcjonowania systemu rozliczeń i rozrachunku;
12) sposób organizacji systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, w

szczególności określający system gwarantowania rozliczeń transakcji zawieranych
na rynku regulowanym giełdowym i pozagiełdowym;

13) zasady funkcjonowania zespołu doradczego, o którym mowa w art. 46 ust. 5.
5. Regulamin Krajowego Depozytu, jego zmiany oraz inne, wydane na podstawie

regulaminu regulacje dotyczące praw i obowiązków uczestników, Krajowy Depozyt
udostępnia do wiadomości uczestników co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich
wejścia w życie.

6. W przypadku, jeżeli zmiany regulaminu Krajowego Depozytu nie ograniczają praw ani
nie zwiększają obowiązków uczestników, Komisja może zezwolić na skrócenie czasu ich
wejścia w życie.


