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SPRAWOZDANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ
DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy
_ Kodeks spÓłek handlowych (druk nr 1600)

Marszałek Sejmu na 39 posiedzeniu Sejmu w dniu 2 kwietnta 2009 r. - na podstawte art. 87

ust. 2 w związku z art. 90 ust. 1 Regulaminu Sejmu skierował powyŻszy projekt ustawy do

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmianw kodyfikacjach w celu rozpatrzenia.

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmran w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu

ustawy na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia}}}9 r.

wnosl:

Wys oki S e j m uchwalić taczyzałączonyprojektustawy:

Warszawa, dnia 21 kwiętnia 2009 r.

Sprawozdawca

I - I Grze gorz Karpiriski

Przewodn iczący Komi sj i

l-lJerzy Kozdrori
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Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia   2009 r. 

 

 

o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych  (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037, z późn. zm.1))  w art. 411 § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powy-
żej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Do liczby głosów jakimi dys-
ponuje akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi 
lub użytkownikowi lub na podstawie innego tytułu prawnego. Ograniczenie 
może również dotyczyć innych osób, dysponujących prawem głosu jako za-
stawnik, użytkownik lub na podstawie innych tytułów prawnych. Ograni-
czenie to może dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu z akcji prze-
kraczających limit głosów określony w statucie.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 

49, poz. 408, z 2004 r. Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 208, poz.1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524 i 
Nr 118, poz. 747. 



., .E*w-ffi
URzĄD

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETAM

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJS KIEJ
SEKRETARZ STANU
Mikolaj DowgielewicT
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Warszawa, aria .!4 krvietnia 2009 r.

Pan
Jerzy Kozdroń
Przewodniczący
Komisji Nadzwyczajnej do sPraw
zmian w kodyfikacjach
Sejm Rzecrypospolitej Polskicj

opinia do sprawoTdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw anian w kodylikacjach o

kimbyjnym jrojekcie ustawy o uniąnie usl,d|,y _ Kodeks spóIek handlowych (druk nr

I600)(ttruk ir l171),wyrażona na podstawie art.9 pkt3 wzwiązkuzart.2 ust. l pkt2 i

ust, i pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. I)'

Nr 106, poz, 494, z późn. zm,), w związku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu' przcz

Sekretarza Komitetu lntegracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza

Szanow ny P anie P rzewodniczący,

WzwiązkuzprzedstawionymsprawozdaniemKomisj i(druknrl600)(pismozdnia
2l.04.2009 r. nr NKK.I50-38.09) pozwalam sobie wyrazió opinię, iz zawafty w nim projekt

ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej'


