Legal Alert
Prosta spółka akcyjna – nowe
rozwiązanie dla startupów
Czerwiec 2018
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje
wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej, dedykowanej
w szczególności dla działalności innowacyjnej m.in. startupów.
Typ ten łączyłby zalety spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej.
Prace nad wprowadzeniem do Kodeksu spółek handlowych
trzeciej spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej – są
elementem rządowego programu „100 zmian dla firm”.
Rozpoczęcie działalności i kapitał
Założenia koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej uwzględniają łatwy
proces rejestracji spółki – oprócz metody tradycyjnej przewiduje się
rejestrację elektroniczną (w systemie S24). Dodatkowo
proponowane są minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli
i możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki,
w tym m.in. odejście od koncepcji kapitału zakładowego na rzecz
minimalnej wysokości kapitału akcyjnego 1 zł. W związku z tą
zmianą akcje nie będą miały wartości nominalnej i będą mogły być
obejmowane m.in. za wkład niepieniężny lub za pracę.
Dematerializacja akcji
Nowelizacja wprowadza także możliwość dematerializacji akcji
podobnie jak w przypadku spółek publicznych, ale bez konieczności
wykonywania dodatkowych obowiązków charakterystycznych dla
tego typu spółek, przy czym akcje PSA nie będą mogły być
przedmiotem obrotu na giełdzie. Ewidencja akcji będzie prowadzona
przez wykwalifikowane podmioty, w tym m.in. przez KDPW, banki
lub notariusza. Nowością jest możliwość prowadzenia ewidencji akcji
w postaci elektronicznej w rozproszonej i zdecentralizowanej bazie
danych. Nowelizacja nie zawiera jednak regulacji dotyczących
praktycznych aspektów prowadzenia takiego typu rejestru.

Kontakt
Ewa Szlachetka
Radca prawny, Partner
T: +48 22 50 50 787
ewa.szlachetka
@eversheds-sutherland.pl
Katarzyna Duda
Prawnik
T: +48 22 50 50 749
katarzyna.duda
@eversheds-sutherland.pl

Zobacz inne Legal Alerty
Systematycznie piszemy
o tym, co ważne i aktualne
dla biznesu

Czytaj nasze blogi
Kodeks w pracy
EuroZamówienia
IP w sieci
Przepis na energetykę
Lepsza taktyka

Zapisz się na nasz
newsletter
Otrzymuj cykliczne
informacje o ważnych
zmianach w prawie
oraz organizowanych
przez nas szkoleniach
i konferencjach.

Nowe organy
Prosta Spółka Akcyjna wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie
możliwości wyboru struktury jej organów. Oprócz znanego
z Kodeksu spółek handlowych zarządu oraz fakultatywnej rady
nadzorczej (w przeciwieństwie do spółki akcyjnej, w której rada
nadzorcza jest obowiązkowa) w Prostej Spółce Akcyjnej można
powołać także nowy organ – radę dyrektorów. Będzie to organ
„administrujący” spółką, w którym członkami będą dyrektorowie
wykonawczy – menadżerowie i niezależni dyrektorowie
niezarządzający, pełniący także funkcje kontrolne.
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Mniej formalności
Zaletą Prostej Spółki Akcyjnej ma być także brak wymogu formy aktu
notarialnego dla protokołów z walnego zgromadzenia akcjonariuszy
oraz możliwie szybka i nieskomplikowana likwidacja PSA.
Istotną zmianą w stosunku do obecnej regulacji Kodeksu spółek
handlowych jest możliwość wykreślenia Prostej Spółki Akcyjnej
z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia likwidacji. Będzie to
możliwe w sytuacji podjęcia uchwały zgromadzenia akcjonariuszy
kwalifikowaną większością ¾ głosów przy 50% quorum,
przewidującej przejęcie całego majątku spółki przez jednego
z akcjonariuszy (akcjonariusza przejmującego), z obowiązkiem
zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.
W maju 2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
przekazało projekt nowych przepisów do uzgodnień resortowych
i konsultacji. Czy Prosta Spółka Akcyjna pojawi się w polskim
systemie prawnym już w 2019 r.? Dużo na to wskazuje.
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