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Przekroczenie progu 50%  

w spółce publicznej 
koniecznie z wezwaniem 

 
 

30 maja 2022 r. 

Po niespełna 20 latach wraca wezwanie w związku z przekroczeniem 

progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej. Już dziś, 30 maja 
2022 r., zaczynają obowiązywać nowe przepisy określające warunki  
i tryb nabywania w spółkach publicznych znacznych pakietów akcji. 
Jedne z najistotniejszych zmian dotyczą rezygnacji z obowiązku 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę  
akcji spółki w związku z przekroczeniem progów 33% i 66% ogólnej 

liczby głosów, modyfikacji instytucji wezwania obowiązkowego  
i wprowadzenia wezwania dobrowolnego.  

Nowelizacja przewiduje też inne zmiany, m.in. dotyczące wyznaczania ceny 
minimalnej w wezwaniu. Nowe regulacje będą też wymagały aktualizacji 
podejścia do informacji poufnych. 

 

Rezygnacja z progów 33% i 66% oraz wprowadzenie wezwania 

obowiązkowego  

W miejsce progów 33% i 66% ogólniej liczby głosów, których przekroczenie 
dotychczas warunkowało ogłoszenie wezwania, wprowadzony został jeden próg: 
50% ogólnej liczby głosów. Przekroczenie go będzie się wiązać z koniecznością 

ogłoszenia wezwania obowiązkowego, tj. wezwania na sprzedaż lub zamianę 
wszystkich pozostałych akcji. 

Wezwanie takie ma charakter następczy. Oznacza to, że wymóg jego dokonania 

powstaje dopiero po przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów.  

 

Wezwanie dobrowolne 

Kolejnym rozwiązaniem przewidzianym w nowelizacji jest wezwanie dobrowolne, 
ogłaszane na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji. Jednakże, jeśli nawet  
w wyniku ogłoszenia wezwania dobrowolnego zostanie przekroczony próg  

50% ogólnej liczby głosów, nie będzie już konieczne ogłoszenie wezwania 
obowiązkowego. 

 

 

 

Zapraszamy  

do kontaktu 

 

 

 

Aleksander Szostak, LL.M. 

Prawnik w zespole M&A 

+48 22 54 23 112 

aleksander.szostak 

@eversheds-sutherland.pl 

 

 

 

 

Zobacz inne publikacje  

Systematycznie piszemy 

o tym, co ważne dla biznesu. 

 

 

Zapisz się  

na nasz newsletter 

Otrzymuj informacje  

o ważnych zmianach  
w prawie i organizowanych  

przez nas szkoleniach. 

 

 

 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page
mailto:aleksander.szostak@eversheds-sutherland.pl
mailto:aleksander.szostak@eversheds-sutherland.pl
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/index.page?
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/index.page?
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/index.page?
http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/newsletter-pl/newsletter-rejestracja-pl.page?
http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/newsletter-pl/newsletter-rejestracja-pl.page?


 2 

 

Rozwiązania w zakresie wyznaczania ceny minimalnej 

Podstawowe zasady wyznaczania ceny minimalnej nie ulegną zmianie. 
Doprecyzowano jednak regulacje dotyczące wyznaczania ceny minimalnej  
w wezwaniu w oparciu o wartość godziwą akcji, odnoszące się do spółek  
o niewystarczającej płynności, która uniemożliwia wyznaczenie ceny  
z uwzględnieniem średniej ceny rynkowej. Wartość godziwą akcji  

wyznaczy firma audytorska wskazana przez wzywającego. 

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie wymogu uwzględnienia ceny 
pośredniego nabycia akcji przy wyznaczaniu ceny minimalnej. Jeżeli przed 
wezwaniem nastąpiło pośrednie nabycie akcji, które dodatkowo miało miejsce  
w okresie 12 miesięcy przed przekazaniem do Komisji Nadzoru Finansowego 
zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania, to cena minimalna nie może 
być niższa od ceny takiego pośredniego nabycia. Z kolei cenę pośredniego 

nabycia akcji – która powinna zostać określona w odniesieniu do wartości 
godziwej pośrednio nabytych akcji przypadającej na dzień pośredniego  

nabycia – wyznaczy firma audytorska wskazana przez wzywającego. 

 

Przepisy przejściowe i ryzyko zwiększenia udziału  

W nowelizacji uregulowano również kwestię akcjonariuszy, którzy w dniu wejścia 
w życie nowych regulacji posiadają więcej niż 50%, ale nie przekraczają 66% 

ogólnej liczby głosów. Zgodnie z nowymi przepisami posiadanie liczby głosów  
w tym przedziale nie rodzi obowiązku ogłoszenia wezwania obowiązkowego. 
Obowiązek powstanie dopiero w przypadku dalszego zwiększenia udziału.  
W związku z tym akcjonariusze powinni zwracać szczególną uwagę  
na okoliczności mogące zwiększyć ich udział w ogólnej liczbie głosów  
i wynikające z tego nowe obowiązki. 
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