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NOTA AKTUALIZACYJNA DO PUBLIKACJI

A. Borysewicz: „Reprezentacja w spó³kach handlowych i cywilnych”

(z suplementem elektronicznym)

Obowi¹zuj¹ca od 1 marca 2019 roku ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie nie-

których ustaw w celu wprowadzenia uproszczeñ dla przedsiêbiorców w prawie podatkowym

i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) wprowadza zmiany w przepisach Kodeksu

spó³ek handlowych.

W zwi¹zku z tym zmianie ulegaj¹ poni¿sze fragmenty ksi¹¿ki:

1. W rozdziale I, pkt 2, lit. C, s. 36 – do przypisu nr 45 dodaje siê art. 97 § 3 o nastêpuj¹cej

treœci: „Art. 97 § 3. Cz³onkiem zarz¹du jest co najmniej jeden partner. Cz³onkiem zarz¹du

mo¿e byæ tak¿e osoba trzecia.”.

2. W rozdziale I, pkt 4, lit. G, s. 47 – w przypisie nr 55 po art. 463 § 3 dodaje siê art. 463 § 31

o nastêpuj¹cej treœci: „Art. 463 § 31. Sposób reprezentacji spó³ki w likwidacji okreœla siê

w statucie spó³ki, uchwale walnego zgromadzenia albo orzeczeniu s¹du. W ka¿dym przy-

padku s¹d mo¿e zmieniæ sposób reprezentacji spó³ki w likwidacji.”.

3. W rozdziale II, pkt 1, lit. A, s. 81 – WA¯NE, pkt 1 zastêpuje siê nastêpuj¹c¹ treœci¹: „Je¿e-

li umowa danej sp. z o.o. nie zawiera odmiennych postanowieñ, wówczas cz³onek jej

jednoosobowego zarz¹du sk³ada rezygnacjê z pe³nionej funkcji wspólnikom, zwo³uj¹c

jednoczeœnie zgromadzenie udzia³owców (owego zebrania wspólników nie zwo³uje jednak

jako zarz¹d, a jedynie jako cz³onek tego organu). Obligatoryjnym elementem zaproszenia

na to zgromadzenie jest zaœ oœwiadczenie o rezygnacji cz³onka zarz¹du. Omawiana dymi-

sja jest z kolei skuteczna z dniem nastêpuj¹cym po dniu, na który zwo³ano ww. zgroma-

dzenie;”.

4. W rozdziale II, pkt 1, lit. E, s. 86 – w przypisie nr 62 po art. 276 § 1 dodaje siê art. 276 § 11

o nastêpuj¹cej treœci: „Art. 276 § 11. Sposób reprezentacji spó³ki w likwidacji okreœla siê

w umowie spó³ki, uchwale wspólników albo orzeczeniu s¹du. W ka¿dym przypadku s¹d

mo¿e zmieniæ sposób reprezentacji spó³ki w likwidacji.”.

5. W rozdziale II, pkt 2, s. 88 – po zdaniu: „Spó³ka akcyjna (dalej: S.A.) mo¿e byæ zawi¹zana

przez minimum jedn¹ osobê, chyba ¿e jest to wy³¹cznie jednoosobowa sp. z o.o. (art. 301

§ 1 k.s.h.63).” dodaje siê zdanie: „Wa¿ne: co do zasady, cz³onek jednoosobowego zarz¹du

S.A. sk³ada rezygnacjê z piastowanej funkcji radzie nadzorczej, chyba ¿e brak jest cz³on-

ków równie¿ tego gremium. W takim przypadku natomiast, i to tylko wtedy, gdy statut da-

nej spó³ki nie stanowi inaczej, ww. cz³onek zarz¹du sk³ada rezygnacjê akcjonariuszom,

zwo³uj¹c jednoczeœnie walne zgromadzenie (owego zebrania akcjonariuszy nie zwo³uje

jednak jako zarz¹d, a jedynie jako cz³onek tego organu). Obligatoryjnym elementem

og³oszenia o tym zgromadzeniu jest zaœ oœwiadczenie o rezygnacji cz³onka zarz¹du.

Omawiana dymisja jest z kolei skuteczna z dniem nastêpuj¹cym po dniu, na który zwo³ano

ww. zgromadzenie.”.


