Nowelizacja Kodeksu Spó³ek Handlowych

Dnia 9 maja 2008 r. Sejm uchwali³
ustawê o zmianie ustawy Kodeks Spó³ek
Handlowych (KSH). Nowelizacja KSH ma
na celu implementacjê dyrektywy
2006/68/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 6 wrzeœnia 2006 r.
zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 77/91/EWG
w sprawie tworzenia spó³ek akcyjnych
oraz utrzymywania i zmian
wysokoœci ich kapita³u („Dyrektywa”).
Dyrektywa zezwala na liberalizacjê instytucji
kapita³u zak³adowego w krajowych systemach
prawnych pañstw cz³onkowskich. Nowelizacja
KSH wprowadza istotne zmiany w tym zakresie,
zw³aszcza dla spó³ek akcyjnych. Zmiany
dotycz¹ przepisów odnosz¹cych siê do badania
niektórych wk³adów cz³onkowskich przez
bieg³ego rewidenta, zasad nabywania przez
spó³kê w³asnych akcji, zakazu finansowania
przez spó³kê nabycia emitowanych przez ni¹
akcji oraz obni¿enia kapita³u zak³adowego.
Najwa¿niejsze zmiany:
• odst¹pienie od badania niektórych
wk³adów niepieniê¿nych
Nowelizacja przewiduje zwolnienie
z obowi¹zku badania niektórych wk³adów
niepieniê¿nych (aportów) przez bieg³ego
rewidenta (np. papiery wartoœciowe lub
instrumenty rynku pieniê¿nego – przy
spe³nieniu okreœlonych warunków).
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• zezwolenie na finansowanie przez spó³kê
nabycia emitowanych przez ni¹ akcji
Nowelizacja przewiduje, i¿ spó³ka mo¿e
(bezpoœrednio lub poœrednio) finansowaæ,
na warunkach rynkowych, nabycie lub
objêcie emitowanych przez ni¹ akcji
w szczególnoœci poprzez udzielenie po¿yczki,
dokonanie zaliczkowej wyp³aty i ustanowienie
zabezpieczenia.
• u³atwienia w przeprowadzaniu obni¿enia
kapita³u zak³adowego spó³ki
Nowelizacja wprowadza u³atwienie dla spó³ek
przeprowadzania obni¿enia kapita³u zak³adowego
poprzez ograniczenie prawa wierzycieli ¿¹dania
zabezpieczenia. Spó³ka zaspokaja roszczenia
wymagalne (zg³oszone w 3-miesiêcznym
terminie od og³oszenia uchwa³y zarz¹du
o obni¿eniu kapita³u zak³adowego). Wierzyciele
mog¹ ponadto ¿¹daæ zabezpieczenia roszczeñ
niewymagalnych, powsta³ych przed og³oszeniem
uchwa³y o obni¿eniu kapita³u zak³adowego,
pod warunkiem uprawdopodobnienia,
¿e obni¿enie zagra¿a zaspokojeniu tych roszczeñ
oraz ¿e nie otrzymali od spó³ki zabezpieczenia.
Nowelizacja KSH wejdzie w ¿ycie po up³ywie
trzech miesiêcy od dnia og³oszenia.

• zwiêkszenie elastycznoœci w zakresie
nabywania przez spó³kê w³asnych akcji
Nowelizacja przewiduje z³agodzenie zakazu
nabywania przez spó³kê akcji w³asnych
wprowadzaj¹c swobodê co do celu nabycia
w³asnych akcji. Podwy¿szono maksymalny
próg nabycia w³asnych akcji z 5% do 20%
kapita³u zak³adowego spó³ki.
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