
NOTA AKTUALIZACYJNA

do ksi¹¿ki

Spó³ka komandytowo-akcyjna w praktyce. Poradnik z wzorami dokumentów

(z suplementem elektronicznym)

Od momentu wydania ksi¹¿ki ukaza³a siê wa¿na zmiana w przepisach, która ma

wp³yw na treœæ omawianych w niej zagadnieñ.

Jest to zmiana obowi¹zuj¹ca od dnia 31 marca 2020 r., wynikaj¹ca z ustawy

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹za-

nych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-

rób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych in-

nych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

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

1. W rozdziale III pkt 6, s. 113 – zdanie: „Istnieje mianowicie opcja oddania

przez nich g³osu („za”, „przeciw” czy „wstrzymujê siê”) za poœrednictwem

kogoœ innego.”

zastêpuje siê nastêpuj¹c¹ treœci¹:

„Istnieje mianowicie opcja oddania przez nich g³osu („za”, „przeciw” czy

„wstrzymujê siê”) za poœrednictwem kogoœ innego, chyba ¿e statut spó³ki za-

kazuje omawianego sposobu oddawania g³osów. Je¿eli zatem statut podmiotu

albo w ogóle nie reguluje wspomnianej kwestii, albo jego treœæ na to zezwala,

wówczas komentowana forma g³osowania jest dopuszczalna.”.

2. W rozdziale III pkt 6, s. 113 – zdanie: „Zakazane jest jednak skorzystanie

przez jej cz³onka z komentowanej formy udzia³u w akcie g³osowania, gdy:

– nie zosta³a ona przewidziana przez statut albo/oraz,

– przedmiotem uchwa³y ma byæ jakakolwiek sprawa wprowadzona do har-

monogramu obrad ju¿ na posiedzeniu tego organu b¹dŸ/albo ma byæ g³oso-

wany wybór, odwo³anie oraz zawieszenie w czynnoœciach przewodnicz¹ce-

go i wiceprzewodnicz¹cego ww. gremium.”

zastêpuje siê nastêpuj¹c¹ treœci¹:

„Zakazane jest jednak skorzystanie przez jej cz³onka z komentowanej formy

udzia³u w akcie g³osowania, gdy przedmiotem uchwa³y ma byæ jakakolwiek

sprawa wprowadzona do harmonogramu obrad ju¿ na posiedzeniu tego organu.”.
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3. W rozdziale III pkt 6, s. 115 – zdanie: „Zaznaczyæ równie¿ nale¿y, i¿ statut

S.K.A. mo¿e wprowadzaæ dwa szczególne tryby podejmowania uchwa³ przez

owe gremium, mianowicie:”

zastêpuje siê nastêpuj¹c¹ treœci¹:

„Zaznaczyæ równie¿ nale¿y, ¿e je¿eli statut S.K.A. albo tego nie wyklucza,

albo w ogóle milczy na ten temat, wówczas owe gremium mo¿e podejmowaæ

uchwa³y w drodze dwóch szczególnych trybów, mianowicie:” i dalej tak, jak

by³o po wyrazie „mianowicie”.

4. W rozdziale III pkt 6, s. 116 – zdanie: „Szczególne tryby g³osowania s¹ jednak

wy³¹czone, gdy:

a) statut nie zawiera stosownego postanowienia w tej materii,

b) nie wszyscy cz³onkowie ww. organu zostali powiadomieni o treœci projektu

uchwa³y,

c) przedmiotem uchwa³y jest: wybór, odwo³anie oraz zawieszenie w czyn-

noœciach przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego tego gremium.”

zastêpuje siê nastêpuj¹c¹ treœci¹:

„Podjêta w trybie pisemnym uchwa³a, podobnie jak ta powziêta przez to gre-

mium za poœrednictwem œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê na od-

leg³oœæ, jest wa¿na, gdy spe³nione s¹ ³¹cznie dwa warunki:

a) wszyscy cz³onkowie ww. organu zostali prawid³owo powiadomieni o treœci

projektu uchwa³y oraz,

b) je¿eli co najmniej po³owa jego sk³adu wziê³a udzia³ w jej podjêciu.

W sytuacji zatem, w której co najmniej jedno z tych kryteriów nie zaistnieje,

wówczas uchwa³a bêdzie dotkniêta sankcj¹ niewa¿noœci bezwzglêdnej. Przy

czym dopuszczalne jest zaostrzenie (nigdy zaœ z³agodzenie) w statucie spó³ki

wymogów formalnych z lit. a i b. Konieczne jest okreœlenie przez radê nad-

zorcz¹, w formie regulaminu, szczegó³owych zasad udzia³u w zdalnym posie-

dzeniu tego organu. Komentowany regulamin nie mo¿e jednak okreœlaæ

wymogów i ograniczeñ, które nie s¹ konieczne do identyfikacji uczestników

i zapewnienia bezpieczeñstwa komunikacji elektronicznej.”.

5. W rozdziale III, s. 119 – usuwa siê Przyk³ad nr 54.

6. W rozdziale III, s. 120 – usuwa siê Przyk³ad nr 58.
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7. W rozdziale III, s. 121 – usuwa siê Przyk³ady nr 60–61.

8. W rozdziale IV, s. 146–147 – podpunkt nosz¹cy tytu³: „Udzia³ w walnym

zgromadzeniu przy wykorzystaniu œrodków komunikacji elektronicznej (art. 4065

w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.)”, w tym przyk³ady nr 4–5,

zastêpuje siê nastêpuj¹c¹ treœci¹:

„Udzia³ w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu œrodków komunikacji

elektronicznej (art. 4065 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.)

Udzia³ w walnym zgromadzeniu S.K.A. mo¿na wzi¹æ tak¿e przy wykorzys-

taniu œrodków komunikacji elektronicznej, chyba ¿e opcjê tê wykluczono w sta-

tucie podmiotu. Gdy wiêc statut spó³ki albo w ogóle nie zawiera ¿adnych

zapisów w tym zakresie, albo jego treœæ na to zezwala, wtedy dopuszczalne jest

uczestnictwo w tym zebraniu w wy¿ej opisany sposób. Pod pojêciem „œrodki

komunikacji elektronicznej”, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹, nale¿y zaœ rozumieæ rozwi¹za-

nia techniczne, w tym urz¹dzenia teleinformatyczne i wspó³pracuj¹ce z nimi na-

rzêdzia programowe, umo¿liwiaj¹ce indywidualne porozumiewanie siê na

odleg³oœæ przy wykorzystaniu transmisji danych miêdzy systemami telein-

formatycznymi, a w szczególnoœci przez pocztê elektroniczn¹. Do tych œrod-

ków zalicza siê zatem m.in. Skype. To zwo³uj¹cy komentowane zebranie

ka¿dorazowo decyduje o udziale w nim zainteresowanych w omawianej formie.

Je¿eli wiêc taka decyzja nie zostanie przez niego podjêta, wówczas zdalne

uczestnictwo w tym zebraniu bêdzie wykluczone.

Natomiast szczegó³owe zasady udzia³u w walnym zgromadzeniu za poœred-

nictwem œrodków komunikacji elektronicznej obligatoryjnie ustala siê w regu-

laminie uchwalonym przez radê nadzorcz¹. Przedmiotowa uchwa³a zapada

bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, chyba ¿e statut przewiduje inn¹ wiêkszoœæ.

Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, ¿e ww. dokument (tj. regulamin udzia³u

w zdalnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu œrodków komunikacji elektro-

nicznej) mo¿e nak³adaæ jedynie te wymogi i ograniczenia, które s¹ niezbêdne

do identyfikacji uczestników oraz zapewnienia bezpieczeñstwa komunikacji

elektronicznej. Dopuszczalne bêd¹ zatem wszelkie postanowienia ustalaj¹ce

sposób identyfikacji osób partycypuj¹cych w omawianym zgromadzeniu czy

ich pe³nomocników oraz skierowane na ochronê danych. Wykluczone bêd¹

z kolei te wykraczaj¹ce poza wspomnian¹ problematykê, np. zmierzaj¹ce do
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dyskryminacji uczestników korzystaj¹cych ze œrodków komunikacji elektro-

nicznej.

Udzia³ w zdalnym walnym zgromadzeniu obejmuje w szczególnoœci (a wiêc

jest to katalog otwarty):

1) dwustronn¹ komunikacjê w czasie rzeczywistym wszystkich uczestników,

czyli wideokonferencjê, w ramach której mog¹ oni wypowiadaæ siê w toku

obrad, przebywaj¹c gdzie indziej ni¿ miejsce obrad, i

2) wykonywanie osobiœcie lub przez pe³nomocnika prawa g³osu przed b¹dŸ

w toku ww. zebrania.”.
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