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Uwagi ogólne do projektu zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw
W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi nad projektem zmiany ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwanego Projektem), które
rozpoczęły się dnia 5 sierpnia 2020 roku, pragniemy przedstawić uwagi do Projektu oraz
wyrażamy chęć udziału w dyskusji nad proponowanymi zmianami.
I

Uwagi wstępne

Jako kancelaria specjalizujemy się w sprawach dotyczących wspólników mniejszościowych.
W trakcie praktyki zawodowej wielokrotnie spotkaliśmy się z problemem „uwięzienia”
wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o. Zdobyte doświadczenie w tematyce sporów
korporacyjnych skłoniło nas do założenia portalu www.mniejszosciowi.pl, na którym
wspieramy merytorycznie wspólników mniejszościowych. Naszą wiedzą w zakresie spółek
dzielimy się również w ramach portalu www.doradzamy.to. Od kilku lat prowadzimy także
analizę w zakresie sporów wspólników w ramach raportu, w którym badamy jak orzekają sądy
w sporach korporacyjnych. Ostatnia, III edycja raportu obejmowała analizę 750 orzeczeń
sądów w zakresie sporów wspólników.
Za słuszne należy uznać przyczyny wprowadzenia zmian w KSH zawarte w uzasadnieniu do
Projektu. Rzeczywistość prowadzenia działalności gospodarczej uległa na przestrzeni
ostatnich lat znacznym przeobrażeniom i niezbędne jest dostosowanie regulacji z zakresu
funkcjonowania podmiotów gospodarczych do aktualnej sytuacji w obrocie gospodarczym.
Należy również zgodzić się z ogólnymi założeniami prawa holdingowego, które mają na celu
uproszczenie współpracy pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi, a także
pozwalają na konsolidację majątku spółek. Na uznanie zasługują zwłaszcza postanowienia
dotyczące możliwości wykupu udziałów lub akcji w grupach spółek. Jednak w naszej ocenie
zaproponowane rozwiązania nie są wystarczające, z uwagi na brak regulacji dotyczącej prawa
wspólnika mniejszościowego do ustąpienia ze spółki z o.o. z ważnych przyczyn, w spółkach
nienależących do grup spółek.
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II

Pominięcie regulacji dotyczącej ustąpienia wspólnika ze spółki z o.o.

Zgodnie z treścią Projektu, do KSH ma zostać wprowadzony między innymi art. 2110, zgodnie
z którym:
§ 1. W przypadku, gdy spółka dominująca bezpośrednio bądź pośrednio reprezentuje co
najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek, wspólnik
albo akcjonariusz takiej spółki zależnej może żądać odkupienia jego udziałów albo akcji przez
spółkę dominującą na zasadach określonych w art. 417.
§ 2. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, można wykonać w ciągu trzech miesięcy od dnia
ujawnienia w rejestrze uczestnictwa spółki zależnej w grupie spółek, na zasadach określonych
w art. 211 § 2.
§ 3. W pozostałych przypadkach niż wskazany w § 2, uprawnienie można wykonać nie częściej
niż raz w roku obrotowym. W razie zgłoszenia zamiaru odkupu udziałów albo akcji spółki
zależnej przez więcej niż jednego wspólnika albo akcjonariusza tej spółki termin dokonania
odkupu określi zarząd albo rada dyrektorów spółki dominującej.
W uzasadnieniu do Projektu w punkcie 4.12. wskazano, że wprowadzenie do KSH w zakresie
grup spółek instytucji prawnej jaką jest sell-out¸ stanowić będzie narzędzie pozwalające na
ochronę wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych w spółkach zależnych. Z uzasadnienia
do Projektu wynika, że ustawodawca zdaje sobie sprawę z potrzeby wzmocnienia interesów
wspólników mniejszościowych, zwłaszcza że proponowany art. 2110 KSH wprowadza wymogi
łagodniejsze od przewidzianych dotychczasowo, np. w art. 4181 KSH. Wprowadzenie instytucji
sell-out w zakresie grup spółek należy ocenić pozytywnie, niemniej podkreśla to brak
konsekwencji ustawodawcy w zakresie minimalnych gwarancji ochrony wspólników
mniejszościowych oraz poszanowania zasady równego traktowania wspólników wynikającej z
art. 20 KSH.
W ramach działań Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego i przygotowywania Projektu
pominięto niestety wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zakresie uprawnień wspólników
mniejszościowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie wchodziłyby w
skład grup spółek. Uzasadnienie Projektu wyraźnie podkreśla potrzebę zagwarantowania praw
chroniących wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych, również poprzez wprowadzenie
do Projektu art. 2110 KSH, jednocześnie pomijając tak istotną kwestię jaką jest prawo odkupu
udziałów wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o. lub prawo do wniesienia powództwa o
ustąpienie ze spółki z o.o.
Pragniemy zwrócić uwagę Komisji na fakt, że na koniec 2019 roku w rejestrze REGON było
wpisanych 521.100 spółek handlowych, w tym aż 429.100 spółek z ograniczoną
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