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REFORMA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁEK AKCYJNYCH 

 
W dniu 5 pa ździernika 2008 r. weszła w Ŝycie nowelizacja kodeksu spółek handlowych 
implementuj ąca Dyrektyw ę 2006/68/WE, której celem jest uproszczenie 
i uelastycznienie rozwi ązań dotycz ących kapitału zakładowego spółek akcyjnych. No-
welizacja wprowadza nast ępujące zmiany: 
 
Aporty 
 

• Obowiązek badania przez biegłego rewidenta sprawozdania załoŜycieli lub zarządu pod ką-
tem ustalenia godziwej wartości wkładu niepienięŜnego, co ujednolica regulacje ksh 
z ustawą o rachunkowości, oraz obowiązek sprawdzenia, czy wartość ta odpowiada co 
najmniej wartości nominalnej obejmowanych w zamian akcji lub ich wyŜszej cenie emisyj-
nej; 

• MoŜliwość odstąpienia od poddawania badaniu biegłego rewidenta sprawozdań sporządza-
nych przez załoŜycieli lub zarząd jeŜeli do spółki wnoszony jest aport w postaci: 

- zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku finansowego, których wartość 
jest ustalana na podstawie ich średniej ceny na rynku regulowanym w ciągu 6 miesięcy po-
przedzających dzień wniesienia wkładu, jeŜeli nie zaistniały okoliczności, które wpłynęły na 
ich cenę w chwili ich wniesienia, 

- aktywów, co do których biegły rewident wydał opinię na temat ich wartości godziwej w ciągu 
6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu lub których wartość godziwa wynika 
ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez biegłego rewi-
denta według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, jeŜeli nie wystąpiły nowe oko-
liczności, które mogły istotnie wpłynąć na ich wartość godziwą chwili wniesienia. 

• Ochrona akcjonariuszy na wypadek odstąpienia od badania polega na moŜliwości Ŝądania 
dokonania wyceny przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakłado-
wego, przy czym zgłoszenie Ŝądania musi nastąpić najpóźniej przed dniem wniesienia 
wkładów. 

• Obowiązek ogłoszenia danych dotyczących przedmiotu aportu i jego wartości w terminie 
miesiąca od dnia jego wniesienia do spółki w razie odstąpienia od poddania aportu badaniu. 

 
Nabywanie akcji własnych 
 

• Rozszerzono uprawnienie do nabywania akcji własnych na podstawie upowaŜnienia udzie-
lonego przez walne zgromadzenie: moŜliwość nabywania na podstawie upowaŜnienia, 
udzielanego obecnie na okres 5 lat, mają wszystkie spółki akcyjne, przy czym łączna war-
tość nominalna posiadanych przez spółkę akcji własnych nie moŜe przekroczyć 20% kapita-
łu zakładowego spółki, a cel takiego nabycia moŜe zostać określony dowolnie w zakresie 
obowiązujących przepisów. 

• O kaŜdym nabyciu akcji własnych na podstawie upowaŜnienia walnego zgromadzenia ak-
cjonariuszy, zarząd ma obowiązek powiadomić najbliŜsze walne zgromadzenie. 

• Zgodnie z omawianą nowelizacją środki uwolnione z kapitału rezerwowego wskutek nabycia 
akcji własnych zwiększają kapitał (kapitały), z których pierwotnie został on utworzony, a nie 
jak dotychczas kapitał zapasowy. 



 
 
 

 
Finansowanie nabycia akcji 
 

• Uprawnienie do finansowania nabywania lub obejmowania emitowanych przez siebie akcji 
przyznano kaŜdej spółce akcyjnej z tym zastrzeŜeniem, Ŝe finansowanie to następuje na 
warunkach rynkowych, nabycie lub objęcie akcji następuje w zamian za godziwą cenę, 
a warunki i granice finansowania określa podjęta uprzednio uchwała walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy. 

• Regulacje dotyczące świadczenia usług w tym zakresie w ramach zwykłej działalności insty-
tucji finansowych oraz świadczenia na rzecz pracowników spółki lub spółki powiązanej, któ-
rych celem jest ułatwienie nabycia lub objęcia emitowanych przez spółkę akcji są mniej ry-
gorystycznie. 

• Warunkiem dopuszczalności takiego finansowania w odniesieniu do wszystkich spółek jest 
posiadanie przez spółkę kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która moŜe 
być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy. 

 
Obni Ŝenie kapitału zakładowego 
 

• Po ogłoszeniu przez spółkę o obniŜeniu kapitału zakładowego wierzyciele mają 3 miesiące 
na zgłaszanie swoich roszczeń wobec spółki, co w naszej ocenie precyzuje charakter 
uprawnienia przyznanego wierzycielom. Spółka zobowiązana jest zaspokoić zgłoszone 
roszczenia.  

• Wierzyciele w powyŜszym terminie mogą zgłaszać równieŜ roszczenia niewymagalne, które 
spółka będzie zobowiązana zabezpieczyć, jeŜeli powstały one dniem ogłoszenia uchwały o 
obniŜeniu kapitału, a wierzyciel uprawdopodobni, Ŝe planowane obniŜenie zagraŜa zaspo-
kojeniu tych roszczeń i brak jest odpowiedniego ich zabezpieczenia.  

 
* * * 

Mamy nadzieję, Ŝe powyŜsza informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie 
stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej 
prosimy o kontakt. 
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