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Prosta spółka akcyjna to zupełnie nowy, nieznany dotąd

polskiemu prawu rodzaj spółki prawa handlowego,

wprowadzony do naszego porządku prawnego na mocy

ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy –

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych

ustaw. Pracę nad projektem trwały niemalże od

początku kończącej się powoli kadencji Sejmu i Senatu.

Śmiało można zatem powiedzieć, że pomysł narodził się

dosyć dawno, jednak prace nad ostateczną koncepcją

zajęły ustawodawcy sporo czasu. Prosta spółka akcyjna

w ocenie projektodawców ma być remedium na

bolączki początkujących przedsiębiorców, borykających

się między innymi z problemami z płynnością finansową

u progu swojej działalności. Brak konieczności

posiadania przez spółkę majątku na etapie jej tworzenia,

będzie z pewnością sporą atrakcją, ale z drugiej strony

również ryzykiem dla potencjalnych wierzycieli PSA.

 - proste rozwiązanie     
 dla przedsiębiorców

PROSTA  SPÓŁKA
AKCYJNA

WprowadzenieI.
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Rozwiązania zastosowane przy nowej formie prawnej

działalności mają kompleksowo ułatwić funkcjonowanie

przedsiębiorcy – od momentu zawiązania spółki, aż po

jej likwidację. Przepisy regulujące prostą spółkę akcyjną

liczą 134 artykuły, a jej hybrydowa konstrukcja jest

połączeniem elementów znanych ze spółki                                  

z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej,                      

a także kilku nieznanych dotąd polskim

przedsiębiorcom rozwiązań prawnych. Planowana data

wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej to                 

1 marca 2020 r. PSA to rodzaj spółki adresowany w

głównej mierze do twórców start-upów, działających

przeważnie w branżach nowych technologii. Należy

jednak podkreślić, że przepisy ją wprowadzające nie

wyłączają wprost żadnej z możliwych rodzajów

działalności gospodarczej, wskazanych w Polskiej

Klasyfikacji Działalności. Mimo wielu kontrowersji                        

i negatywnych komentarzy pochodzących od

przedstawicieli doktryny prawa i praktyków,

zdecydowana większość przedsiębiorców odbiera

wprowadzenie PSA z nadzieją. Czy stosowanie

przepisów w praktyce spełni ich oczekiwania?

Odpowiedź poznamy na pewno dopiero za jakiś czas.

ZAKRES  TEMATYCZNY
OPRACOWANIA :

Główne założenia prostej spółki akcyjnej
 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a prosta spółka akcyjna
 

Komentarz dotyczący wybranych aspektów prostej spółki akcyjnej

Kapitał akcyjny i wypłaty

Wkłady

Akcje

Uprzywilejowanie akcjonariuszy

Sposób zarządzania prostą spółką akcyjną

Warunkowa emisja akcji

Uproszczona likwidacja
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Prosta Spółka Akcyjna
Najważniejsze założenia, dotyczące funkcjonowania prostej spółki

akcyjnej, które wynikają z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie

ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej

„KSH”) obejmują:

- akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki (art. 300  § 4 KSH);

- wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być świadczenie usług

lub pracy (art. 300  § 1 KSH);

- brak kapitału zakładowego, zamiast niego tworzy się kapitał akcyjny,

który może wynosić nawet 1 zł (art. 300  § 3 KSH);

- możliwość szybkiej rejestracji elektronicznej dzięki wzorcowi umowy (art.

300  § 1 KSH);

- wkłady do spółki powinny zostać wniesione w całości w ciągu 3 lat od

dnia wpisu spółki do rejestru (art. 300  § 1 KSH);

- prawo akcjonariuszy do wypłat z kapitału akcyjnego obok prawa do

wypłaty dywidendy (art. 300  § 1 KSH);

- wprowadzenie braku limitu uprzywilejowania akcji co do prawa głosu                  

i wysokości dywidendy (art. 300   § 1 KSH);

- wprowadzenie automatycznego uprzywilejowania co do prawa głosu

akcji założycielskich w przypadku emisji nowych akcji (art. 300   § 1 KSH);

- akcje występują w formie zdematerializowanej (art. 300   § 1 KSH);

Główne założenia prostej spółki akcyjnejII.
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- prowadzenie rejestru akcjonariuszy w postaci

elektronicznej przez notariusza lub firmę

inwestycyjną, który może mieć formę rozproszonej           

i zdecentralizowanej bazy danych (art. 300   § 3 KSH);

- całkowita jawność rejestru akcjonariuszy dla spółki           

i każdego akcjonariusza (art. 300   § 1 KSH);

- akcje nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone

do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów

o obrocie instrumentami finansowymi, w tym celu

należy dokonać przekształcenia PSA w spółkę

akcyjną (art. 300    § 2 KSH);

- nabycie akcji następuję dopiero z chwilą dokonania

wpisu w rejestrze akcjonariuszy, a nie w momencie

np. podpisania umowy sprzedaży akcji (art. 300  § 1

KSH);

- za akcjonariusza wobec spółki uważa się osobę

wpisaną do rejestru akcjonariuszy (art. 300   § 1 KSH);

- wprowadzenie fakultatywnej instytucji rady

dyrektorów - organu, który prowadzi sprawy spółki,

reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad

prowadzeniem spraw spółki (art. 300   § 1 KSH);
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TAK  NAPRAWDĘ  DLA  MŁODYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW  ZOSTAJE  STWORZONA  TA
NOWA  FORMA  PROSTEJ  SPÓŁKI  AKCYJNEJ  -

COŚ ,  CZEGO  JESZCZE  DO  TEJ  PORY  W  POLSKIM
SYSTEMIE  NIE  BYŁO .

- możliwość ustanowienia w spółce zarządu albo rady dyrektorów (art. 300   

§ 1 KSH);

- brak obowiązku ustanowienia rady nadzorczej w spółce (art. 300  § 2

KSH);

- wprowadzenie fakultatywnej instytucji komitetu, którego zadaniem jest

przygotowanie lub wykonywanie uchwał organu (art. 300   § 2 KSH);

- możliwość podejmowania uchwał za pomocą środków porozumiewania

się na odległość (poczta elektroniczna, wideokonferencja) (art. 300   § 1,

art. 300   § 1, art. 300   § 1 i 2, art. 300   § 1 KSH);

- wprowadzenie nowego odformalizowanego trybu warunkowej emisji

akcji (art. 300   § 1 i nast. KSH);

- możliwość likwidacji spółki bez przeprowadzenia procesu

likwidacyjnego, poprzez przejęcie ogółu praw i obowiązków spółki przez

jednego z akcjonariuszy (akcjonariusz przejmujący) (art. 300    KSH).
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a

prosta spółka akcyjna

W zamyśle twórców prosta spółka akcyjna ma być konkurencją dla spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością. Z przeprowadzonych analiz wynika, że obecnie
dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak wspomniana
spółka z o.o. czy klasyczna spółka akcyjna, nie w pełni odpowiadają na potrzeby
start-upów i przedsiębiorców. 

przedmiot regulacji
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

prosta spółka akcyjna

- pieniężny lub niepieniężny,

z wyłączeniem praw
niezbywalnych oraz

świadczenia pracy lub usług
 

- obowiązek wniesienia w
całości przed złożeniem

wniosku do rejestru

- świadczenie pracy lub
usług może stanowić wkład

do spółki
 

- wkłady do spółki powinny
być wniesione w ciągu 3 lat
od wpisu spółki do rejestru

wkład

Najważniejsze różnice między sp. z o.o. i PSA:III.

kapitał 
zakładowy / akcyjny

- minimalny kapitał
zakładowy to 5.000,00 zł

 

- zasada nienaruszalności
kapitału zakładowego

- minimalny kapitał akcyjny
to 1,00 zł

 

- możliwość wypłat dla
akcjonariuszy (pod pewnymi

warunkami) z kapitału
akcyjnego
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przedmiot regulacji
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

prosta spółka akcyjna

sposób zarządzania

- zarząd prowadzi sprawy
spółki i reprezentuje ją na

zewnątrz, możliwość
powołania rady nadzorczej

- wybór między modelem
monistycznym (rada

dyrektorów), a
dualistycznym (zarząd i rada

nadzorcza)

zgromadzenia organu
właścicielskiego

- brak możliwości
uczestnictwa w

zgromadzeniach za pomocą
środków porozumiewania

się na odległość

- możliwość uczestniczenia
w zgromadzeniach za

pomocą środków
porozumiewania się na

odległość

zbycie udziałów / akcji
- wymagana jest forma
pisemna z podpisami

notarialnie poświadczonymi

- do zbycia akcji wymagana
jest zwykła forma

dokumentowa, nabycie akcji
następuje z chwilą wpisu do

rejestru

warunkowe podwyższenie
- ustawa nie przewiduje

takiej możliwości

- nowy odformalizowany
tryb warunkowej emisji akcji
poprzez obligacje zamienne,

warranty subskrypcyjne i
objęcie akcji na podstawie

umowy ze spółką

wypłaty na rzecz
wspólników i akcjonariuszy

- wypłata tylko w postaci
dywidendy lub zaliczki na

poczet dywidendy

- możliwość wypłat z
kapitału akcyjnego oprócz

wypłaty dywidendy
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przedmiot regulacji
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

prosta spółka akcyjna

rejestr wspólników i
akcjonariuszy oraz jego

jawność

- wspólnicy posiadający
więcej niż 10% udziałów w
kapitale zakładowym są
ujawnieni w rejestrze
Krajowego Rejestru

Sądowego, ponadto we
właściwym sądzie

rejestrowym składana jest
pełna lista wspólników

- w rejestrze Krajowego
Rejestru Sądowego

ujawnione są informacje o
jedynym akcjonariuszu

 

- notariusze i firmy
inwestycyjne będą
prowadzić rejestr
akcjonariuszy

uprzywilejowanie co do
głosu

- na 1 udział nie może
przypadać więcej niż 3 głosy

na zgromadzeniu
wspólników

- na 1 akcję może przypadać
nieograniczona liczba

głosów
 

- w przypadku emisji
nowych akcji, akcje

założycielskie
automatycznie zwiększają
możliwą liczbę głosów

likwidacja spółki

- sformalizowany i długi
proces likwidacji spółki,

najwcześniej 6 miesięcy od
dnia ogłoszenia o otwarciu i

likwidacji w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym

- możliwość uproszczonej
likwidacji spółki poprzez

przejęcie jej praw i
obowiązków przez jednego

z akcjonariuszy
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Prosta Spółka
Akcyjna -
komentarz

Komentarz dotyczący
wybranych przepisów
dotyczących prostej spółki
akcyjnej

IV.

Art. 300
§ 1. W spółce tworzy się wyrażony w złotych kapitał
akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady
pieniężne oraz niepieniężne, z uwzględnieniem art. 14 §
1. Kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty.
 
Art. 300 
§ 1. Wkłady powinny zostać wniesione do spółki                       
w całości w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do
rejestru.
 
Art. 300
§ 1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku oraz
prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie
wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego,
która została przeznaczona do wypłaty w uchwale
akcjonariuszy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
§ 4. Wypłata na rzecz akcjonariuszy z kapitału
akcyjnego nie może doprowadzić do zmniejszenia
kwoty tego kapitału poniżej 1 złotego. Przepisy art. 456 §
1 i 2 stosuje się odpowiednio do wypłaty z kapitału
akcyjnego z części tego kapitału stanowiącej 5% sumy
zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego
sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy

KAPITAŁ  AKCYJNY  I  WYPŁATY
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Sposób uregulowania kwestii dotyczącej kapitału

akcyjnego (zastępującego znany doskonale kapitał

zakładowy) to zdecydowanie największe novum

odróżniające PSA od innych spółek kapitałowych. Prosta

spółka akcyjna posiada kapitał akcyjny, który traktowany

jest jako kapitał własny spółki, na który przeznacza się

wkłady (pieniężne i niepieniężne inne niż świadczenie

pracy lub usług) wniesione na pokrycie akcji. Minimalne

wymaganie wobec wysokości kapitału akcyjnego to                  

1 złoty. Co ciekawe akcje nie posiadają wartości

nominalnej, za to symbolizują uprawnienia korporacyjne

akcjonariusza. Nowe rozwiązanie dotyczące kapitału

akcyjnego jest bardzo pozytywnie oceniane przez

początkujących przedsiębiorców. Dzięki niemu nie będą

zmuszeni do „zamrażania” środków już przy rozpoczęciu

działalności gospodarczej, a zgromadzone pieniądze

będą mogli wykorzystać na bieżącą działalność spółki.

Dodatkowy atut to czas, w którym wkłady powinny być

wniesione do spółki w całości. Będzie można tego

dokonać nawet w ciągu 3 lat od dnia wpisu spółki do

rejestru, niezależnie od rodzaju wniesionego wkładu.

Akcjonariusze mogą dokonywać również wypłat                          

z kapitału akcyjnego (odejście od zasady

nienaruszalności kapitału zakładowego), jednak ustawa

nie daje w tym zakresie całkowitej swobody i ustanawia

możliwość wypłat do pułapu 5% sumy zobowiązań PSA,

wynikającego z ostatniego zatwierdzonego

sprawozdania finansowego. Ponadto wypłata na rzecz

akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez

spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych

zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od

dokonania wypłaty. Kwestie wypłat z kapitału akcyjnego

to coś, co wśród przyszłych akcjonariuszy budzi spory

entuzjazm, jednak potencjalnych wierzycieli PSA

wprowadza w niemałe zakłopotanie i pozostawia wiele

znaków zapytania, co do wystarczającego

zabezpieczenia ich interesów.
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Art. 300
§ 1. Akcje są obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne lub niepieniężne.
§ 2. Wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji
może być wszelki wkład mający wartość
majątkową,                           w szczególności
świadczenie pracy lub usług.
§ 3. Akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie
stanowią części kapitału akcyjnego i są
niepodzielne. 

WKŁADY

Akcje PSA w odróżnieniu od spółki akcyjnej są

oderwane od kapitału akcyjnego, a odzwierciedlają

tylko prawa członkowskie. Akcje nie będą zatem

częścią kapitału akcyjnego, który ma na celu

akumulację wkładów akcjonariuszy. Oznacza to, że

jedynym wyznacznikiem wartości akcji będzie ich

cena emisyjna. Pozbawienie akcji charakteru

nominałowości to kolejna znacząca różnica w

stosunku do znanych nam dotychczas regulacji.

Jednak w mojej ocenie przepisy dotyczące

charakteru wkładów wnoszonych do prostej spółki

akcyjnej to zdecydowanie największe odstępstwo

od dotychczasowych regulacji spółek kapitałowych,

a zarazem duży ukłon w stronę początkujących

przedsiębiorców i start-upów. Od dawna trwała

dyskusja o potrzebie zwiększenia czynnika

ludzkiego w budowaniu wartości spółki, a te

regulacje to świetna odpowiedź na zgłaszane

potrzeby. Możliwość pokrycia wkładu na akcje w

postaci świadczenia pracy lub usług to pomysł,

który z całą pewnością przypadnie do gustu wielu

akcjonariuszom posiadającym wiedzę i

umiejętności, których praca na rzecz spółki może

stanowić ich wkład niepieniężny. Podkreślenia

wymaga fakt, że to właśnie beznominałowość akcji

pozwoli na ich objęcie za pracę lub usługi. Taka

możliwość to kolejna szansa (obok minimalnego

kapitału akcyjnego na poziomie 1 zł) na

zmniejszenie kapitału pieniężnego, który trzeba

zaangażować w celu utworzenia spółki.

2
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AKCJE

Art. 300 
§ 1. Akcje nie mają formy dokumentu.
§ 2. Przepisy o akcjach stosuje się odpowiednio
do warrantów subskrypcyjnych i innych
tytułów uczestnictwa w dochodach lub
podziale majątku spółki. 
 

Art. 300
§ 1. Akcje podlegają zarejestrowaniu                           
w rejestrze akcjonariuszy. 
§ 2. W przypadku objęcia akcji wpis do rejestru
akcjonariuszy następuje po wpisie spółki do
rejestru albo wpisie do rejestru nowej emisji
akcji
 
Art. 300
§ 1. Akcje są zbywalne.
§ 2. Akcje nie mogą być dopuszczane ani
wprowadzane do obrotu zorganizowanego                
w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi.
§ 3. Rozporządzające czynności prawne
dokonane z naruszeniem § 2 są ważne.
§ 4. Zbycie lub obciążenie akcji powinno być
dokonane w formie dokumentowej pod
rygorem nieważności.
 
Art. 300
§ 1. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej
ograniczonego prawa rzeczowego następuje           
z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy
wpisu wskazującego nabywcę albo
zastawnika lub użytkownika oraz liczbę,
rodzaj, serie i numery nabytych albo
obciążonych akcji.

Akcje prostej spółki akcyjnej są nie tylko

pozbawione charakteru beznominałowości,

ale również obowiązkowo są akcjami

zdematerializowanymi. Właśnie z uwagi na

ich formę ustawodawca nakłada

obowiązek prowadzenia ewidencji akcji

PSA w postaci rejestrów. Rejestry te będą

prowadzone przez notariuszy lub

podmioty, które na postawie ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi są

uprawnione do prowadzenia rachunków

papierów wartościowych. Co więcej rejestry

te będą prowadzone w formie

elektronicznej, co umożliwi utrzymanie ich

np. w technologii blockchain. Ma to na celu

zwiększenie bezpieczeństwa obrotu,

ponieważ przy akcjach na okaziciela nie

raz dochodziło do zakupu akcji od osoby

nieuprawnionej, która weszła w posiadanie

dokumentu akcji w sposób niezgodny z

prawem. Elementem wzmacniającym

bezpieczeństwo prowadzenia rejestru w tej

formie, jest jego całkowita jawność dla

spółki i akcjonariuszy. Z całą pewnością

dużym udogodnieniem dla akcjonariuszy

jest możliwość sprzedaży akcji

potwierdzona wyłącznie formą

dokumentową. Jednak co ciekawe do

nabycia akcji dochodzi dopiero z chwilą

wpisu do właściwego rejestru

akcjonariuszy, a nie w momencie

podpisania np. umowy sprzedaży. Ma to na

celu zwiększenie pewności obrotu akcjami

prostej spółki akcyjnej. Ustawa wprowadza

zakaz zorganizowanego obrotu akcjami na

Giełdzie Papierów Wartościowych czy

innych rynkach regulowanych. W tym celu

prosta spółka akcyjna będzie musiała

dokonać przekształcenia w tradycyjną

spółkę akcyjną i dopiero wtedy wejść na

warszawski parkiet.
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UPRZYWILEJOWANIE AKCJONARIUSZY

Art. 300 
§ 1. Spółka może emitować akcje o szczególnych
uprawnieniach, które powinny być określone w umowie
spółki (akcje uprzywilejowane).
 
Art. 300 
§ 1. Z akcji uprzywilejowanych może wynikać szczególne
uprawnienie, zgodnie z którym każda kolejna emisja
nowych akcji nie może naruszać określonego
minimalnego stosunku liczby głosów przypadających
na te akcje uprzywilejowane do ogólnej liczby głosów
przypadających na wszystkie akcje spółki (akcje
założycielskie). W przypadku emisji nowych akcji, która
mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji
założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu. 

Ustawa wprowadza również nieznane dotąd rozwiązania

w zakresie uprzywilejowania akcjonariuszy. Przepisy                    

o PSA nie przewidują limitu uprzywilejowania zarówno

co do prawa głosu, prawa do wypłaty dywidendy,                       

a nawet uprzywilejowania przy podziale majątku spółki

w przypadku likwidacji. Oznacza to, że akcje prostej

spółki akcyjnej mogą zostać uprzywilejowane                             

w dowolnym stosunku, np. 8:1 (!). Dotychczas

maksymalnie akcje lub udziały (w sp. z o.o.) mogły być

uprzywilejowane co do prawa głosu odpowiednio                      

w stosunku 2:1 i 3:1. Również akcje założycielskie będą                      

w szczególny sposób uprzywilejowane. Emisja innych

akcji niż założycielskie nie będzie mogła zmniejszyć

ogólnego udziału stosunku głosów akcji założycielskich

w spółce, co nadaje akcjom założycielskim szczególną

rangę. W ramach PSA dopuszczalne będzie także

emitowanie akcji niemych, które będą uczestniczyć tylko

i wyłącznie w dywidendzie.
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SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROSTĄ SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

Art. 300
§ 1. W spółce ustanawia się zarząd albo radę
dyrektorów.
§ 2. Umowa spółki może przewidywać, że oprócz
ustanowienia zarządu w spółce należy również
ustanowić radę nadzorczą.
 
Art. 300
§ 1. Jeżeli organ jest wieloosobowy, na prezesie albo
przewodniczącym organu oraz na członkach
organu spoczywa obowiązek należytego
organizowania prac organu, a w szczególności, gdy
jest to konieczne, określenia organizacji organu        
i sposobu wykonywania czynności w regulaminie
organu. Umowa spółki może przewidywać
zatwierdzenie regulaminu uchwałą akcjonariuszy
albo rady nadzorczej.
§ 2. Regulamin organu lub umowa spółki mogą
ustanowić komitet organu z zadaniem
przygotowania lub wykonania jego uchwał. Organ
może uchwalić regulamin komitetu określający
organizację i sposób wykonywania powierzonych
zadań.
 
Art. 300
§ 1. Rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki,
reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad
prowadzeniem spraw spółki.

Co do zasady członkowie zarządu w PSA będą

powoływani przez walne zgromadzenie

akcjonariuszy, a nie jak w tradycyjnej spółce akcyjnej

przez radę nadzorczą. Ponadto przepisy

wprowadzające PSA do polskiego porządku

prawnego dają akcjonariuszom możliwość wyboru

systemu organizacyjnego tego podmiotu.

Wykonywanie funkcji zarządczych i nadzorczych

może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy to

tradycyjny model dualistyczny, w którym występują

dwa niezależne od siebie organy – zarząd i rada

nadzorcza. 
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Drugi to model monistyczny, znany w szczególności w systemach common law jako rada

dyrektorów (board of directors). Rada dyrektorów łączy w sobie funkcje zarządcze oraz

kontrolne i składa się z dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych. Przepisy nadają

radzie nadzorczej charakter fakultatywny, co jest sporą zmianą dla funkcjonowania

nowego rodzaju spółki kapitałowej w porównaniu ze spółką akcyjną. Ustawa powołuje do

życia również nowe ciało, jakim będzie komitet wykonawczy. Komitet ten ma wykonywać

głównie czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a więc są to uprawnienia

stricte decyzyjne. W jego skład mają wchodzić wyłącznie dyrektorzy wykonawczy.

Nowelizacja zakłada też wprowadzenie komitetu rady dyrektorów, w skład którego mają

wejść wyłącznie dyrektorzy niewykonawczy. Przedstawiony podział jest jednak

ewentualnym sposobem na funkcjonowanie PSA, ponieważ podział kompetencji w radzie

dyrektorów ma charakter fakultatywny.

SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROSTĄ SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

WARUNKOWA EMISJA AKCJI

Art. 300
§ 1. Walne zgromadzenie może podjąć
uchwałę o emisji akcji, z zastrzeżeniem że
osoby, którym przyznano prawa do objęcia
akcji, wykonają je na warunkach określonych
w uchwale, o której mowa w art. 300   , i w
trybie określonym w art. 300  (warunkowa
emisja akcji).
§ 2. Uchwała o warunkowej emisji akcji może
zostać podjęta w celu przyznania praw do
objęcia akcji:
1) obligatariuszom obligacji zamiennych lub
obligacji z prawem pierwszeństwa albo
2) osobom, które uzyskały te prawa na
podstawie umowy zawartej ze spółką, albo
3) posiadaczom warrantów subskrypcyjnych,             
o których mowa w art. 300
 
Art. 300 
§ 1. Osoby uprawnione do objęcia akcji,
określone w uchwale o warunkowej emisji
akcji, obejmują akcje w drodze pisemnego
oświadczenia. 
§ 2. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia,
o którym mowa w § 1, zarząd wydaje
dyspozycję dokonania wpisu akcji do rejestru
akcjonariuszy zgodnie z uchwałą                                
o warunkowej emisji akcji i treścią

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

wprowadza także nowy tryb warunkowej

emisji akcji, która wydaje się kolejnym

ukłonem ustawodawcy w stronę start-

upów, a także pozostałych

początkujących przedsiębiorców. Obok

znanych dotychczas ze spółki akcyjnej

możliwości warunkowej emisji w postaci

warrantów subskrypcyjnych i obligacji

zamiennych, ustawodawca wprowadził

możliwość warunkowej emisji

realizowanej w celu wykonania

uprawnień, które wynikają dla przyszłych

akcjonariuszy z tytułu umów zawartych

przez nich ze spółką. Ponadto sposób

objęcia akcji w ramach warunkowej

emisji jest dosyć mocno

odformalizowany. Po złożeniu pisemnego

oświadczenia przez akcjonariusza zarząd

wydaje dyspozycję dokonania wpisu akcji

do rejestru akcjonariuszy i składa wniosek

do właściwego sądu rejestrowego.
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UPROSZCZONA LIKWIDACJA

Art. 300
§ 1. Cały majątek spółki może zostać przejęty przez
oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza
przejmującego), z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli
i pozostałych akcjonariuszy, jeżeli przewiduje tak
uchwała walnego zgromadzenia, podjęta większością
trzech czwartych głosów, oddanych w obecności
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę
ogólnej liczby akcji, a sąd rejestrowy zezwoli na
przejęcie.

Biorąc pod uwagę kwestie dotyczące likwidacji prostej

spółki akcyjnej można śmiało stwierdzić, że

ustawodawca chciał ułatwić życie przedsiębiorcom od

założenia spółki, aż do zakończenia jej bytu.

Uproszczona likwidacja to coś, co może przekonać

przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie

biznesu. Ustawa zakłada możliwość wykreślenia spółki                      

z rejestru bez przeprowadzania postępowania

likwidacyjnego. Jeden z akcjonariuszy PSA przejmie

majątek spółki oraz ogół jej praw i obowiązków, dzięki

czemu uwolni członków zarządu od ryzyka

odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Choć

procedura ta ma mieć w praktyce ograniczone

zastosowanie, to nawet w takim przypadku jest dużym

ułatwieniem, w przeciwieństwie do skomplikowanego,

długotrwałego i kosztownego procesu likwidacji spółki                 

z ograniczoną odpowiedzialnością czy tradycyjnej spółki

akcyjnej. W mojej ocenie ta instytucja może jednak

dawać spore pole do nadużyć, poprzez obciążanie i tak

już niewypłacalnego akcjonariusza zobowiązaniami

likwidowanej prostej spółki akcyjnej.
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PodsumowanieV.

Prosta spółka akcyjna z całą pewnością znajdzie wielu

odbiorców nie tylko w środowisku start-upów. Biorąc pod

uwagę przytoczone badania dotyczące potrzeb nowej

formy prawnej dla funkcjonowania przedsiębiorców,

opisana nowelizacja może okazać się idealnym

rozwiązaniem dla wielu branż. Przepisy wprowadzające

prostą spółkę akcyjną faktycznie wydają się być prostsze

w interpretacji oraz zrozumieniu dla przeciętnego

przedsiębiorcy. Jednak ich stosowanie w praktyce na

pewno przysporzy wiele trudności, sporów

interpretacyjnych, a także problemów technicznych                       

i organizacyjnych, chociażby co do prowadzonych

rejestrów akcjonariuszy czy sposobu zarządzania spółką

przez radę dyrektorów. Z całą pewnością jako główną                   

i największą zaletę PSA należy wskazać niewielkie

wymagania na starcie i kilka nowoczesnych rozwiązań w

zakresie jej funkcjonowania. Kolejną zaletą PSA jest brak

nadmiernych formalności związanych z jej założeniem,               

a także likwidacją. Jednak z drugiej strony przepisy

regulujące te kwestie dają możliwości do pokrzywdzenia

wierzycieli, a nawet akcjonariuszy. Czy prosta spółka

akcyjna wprowadzi nową jakość w środowisku

przedsiębiorców? To pytanie trzeba będzie zadać samym

zainteresowanym kilka dobrych miesięcy po wejściu

nowelizacji kodeksu spółek handlowych w życie.
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i modyfikowany bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii. Użytkownik ma prawo do pobierania                                

i drukowania całych stron lub fragmentów e-booka do własnych celów pod warunkiem nienaruszania
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Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej

w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji

na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej praktyce

zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie

spraw gospodarczych i prawa spółek, reprezentacją w

trakcie postępowań karnych (ze szczególnym

uwzględnieniem przestępstw gospodarczych), a także

reprezentacją podczas postępowań i sporów na gruncie

prawa cywilnego. W swojej praktyce doradzał również

Klientom w zakresie prawa podatkowego, reprezentując

ich m.in. w toku kontroli i postępowań podatkowych.

 

O AutorzeVI.

Kolmers Legal to butikowa, wyspecjalizowana kancelaria,

która zapewnia kompleksowe usługi prawne i doradztwo

strategiczne. Od początku istnienia firmy, nasza

działalność skupia się na bieżącej obsłudze prawnej

przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem

doradztwa w sprawach korporacyjnych, obsłudze spółek,

doradztwie w procesach inwestycyjnych, prowadzenia

skomplikowanych sporów sądowych między wspólnikami.

Współpracujemy ze start-upami, funduszami Seed oraz

Venture Capital i prywatnymi inwestorami. 
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