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NOTA AKTUALIZACYJNA DO PUBLIKACJI

A. Borysewicz: „Zgromadzenia wspólników spółki z o.o.”

(z suplementem elektronicznym)

Obowiązująca od 1 marca 2019 roku ustawa z dnia 9 listopada

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń

dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.

z 2018 r., poz. 2244) wprowadza zmiany w przepisach Kodeksu spółek

handlowych.

W związku z tym zmianie ulegają poniŜsze fragmenty ksiąŜki:

1. W rozdziale I, pkt 3, s. 16 – zdania: „Udział wspólnika w ZZW jest

jedynie jego prawem, a nie obowiązkiem. Nie musi on w nim zatem

uczestniczyć.”

zastępuje się następującą treścią: „Udział wspólnika w ZZW jest

jedynie jego prawem, a nie obowiązkiem. Nie musi on w nim zatem

uczestniczyć. Gdy natomiast jedyny członek zarządu sp. z o.o.

składa udziałowcom rezygnację z piastowanej funkcji i w tym celu

zwoływane jest zgromadzenie wspólników, wtedy obligatoryjnym

elementem zaproszenia na to zebranie udziałowców jest

oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Omawiana dymisja jest

zaś skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano

ww. zgromadzenie.”.

2. W rozdziale I, pkt 3, s. 17 – fragment rozpoczynający się od słów:

„Wyeksponować takŜe trzeba […]” do słów: „patrz przykłady nr 15–26.”

zastępuje się następującą treścią: „Zwołujący ma prawo odwoła-

nia, w dowolnej formie, zgromadzenia wspólników – patrz przykła-

dy nr 15–25.”.

3. W rozdziale I, pkt 4, s. 22 – usuwa się zdanie: „Wyeksponować

równieŜ trzeba, Ŝe w sprawach objętych spectrum lit. a–c pisemne

głosowanie jest wyłączone.”.

4. W rozdziale I, pkt 4, s. 28 – usuwa się przykład nr 31.

5. W rozdziale II, pkt 2, s. 35 – po zdaniu: „Od wspomnianej reguły są

jednak wyjątki.” dodaje się zdanie: „Jednym z nich jest sytuacja,

w której owo zebranie jest zwoływane (i to obligatoryjnie) przez

członka zarządu. Dzieje się tak, gdy gremium to jest jednoosobowe,

a jego jedyny członek składa wspólnikom rezygnację z pełnionej

funkcji, natomiast umowa danej sp. z o.o. nie zawiera odmiennych

postanowień w tym zakresie.”.

6. W rozdziale II, pkt 3, s. 37 – zdanie: „Patrz – odpowiednie uwagi

dotyczące trybu zwołania i odwołania ZZW określone w rozdziale I

w pkt 3, z tą róŜnicą, Ŝe zaproszenia na NZW powinny być nadane

do wszystkich udziałowców co najmniej 2 tygodnie przed termi-

nem tego zebrania wspólników.”

zastępuje się następującą treścią: „Patrz – odpowiednie uwagi

dotyczące trybu zwołania i odwołania ZZW określone w rozdziale I

w pkt 3, z tą róŜnicą, Ŝe zaproszenia na NZW powinny być nadane

do wszystkich udziałowców co najmniej 2 tygodnie przed termi-

nem tego zebrania wspólników, przy czym udziałowiec lub wspól-

nicy, którzy zaŜądali zwołania NZW, mają wyłączne prawo jego

odwołania.”.



7. W rozdziale II, pkt 4, s. 42 – tytuł pkt 4: „Przedmiot obrad nad-

zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 21, art. 233, art. 273

oraz art. 516 § 1 i 2 k.s.h.)”

zastępuje się następującą treścią: „Przedmiot obrad nadzwyczaj-

nego zgromadzenia wspólników (art. 21, art. 233, art. 233
1
, art. 273

oraz art. 516 § 1 i 2 k.s.h.)”.

8. W rozdziale II, pkt 4, s. 42 – po zdaniu: „Wszelkie inne sprawy

poza tymi wymienionymi w rozdziale I w pkt 4, tj. tymi, które

obligatoryjnie objęte są zakresem przedmiotowym ZZW, mogą być

rozpatrywane w ramach NZW.”

dodaje się zdanie: „Istnieje jednak obowiązek zwołania NZW wte-

dy, gdy zarząd sp. z o.o. jest jednoosobowy, a jego jedyny członek

składa wspólnikom rezygnację z pełnionej funkcji, natomiast

umowa danej spółki nie stanowi inaczej. Trzeba takŜe zwołać NZW

w sytuacji określonej w art. 233 § 1 k.s.h. w celu poinformowania

wspólników.”.

Następne zdanie rozpoczynające się od słów: „Istnieje jednak

określony w art. 233 § 1 k.s.h. […]” zamienia się na zdanie rozpo-

czynające się od słów: „Istnieje równieŜ określony w art. 233 § 1

k.s.h. […]”.

9. W rozdziale VI, pkt 1, s. 110 – zdanie: „Powinno być ono udzielone

na piśmie pod rygorem niewaŜności i dołączone do księgi pro-

tokołów.”

zastępuje się następującą treścią: „Powinno być ono udzielone na

piśmie pod rygorem niewaŜności, a jego kopię dołącza się do księgi

protokołów.”.

W rozdziale II, pkt 4, s. 42 – tytuł pkt 4: „Przedmiot obrad nad-

zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 21, art. 233, art. 273

oraz art. 516 § 1 i 2 k.s.h.)”

zastępuje się następującą treścią: „Przedmiot obrad nadzwyczaj-

nego zgromadzenia wspólników (art. 21, art. 233, art. 233
1
, art. 273

oraz art. 516 § 1 i 2 k.s.h.)”.

8. W rozdziale II, pkt 4, s. 42 – po zdaniu: „Wszelkie inne sprawy

poza tymi wymienionymi w rozdziale I w pkt 4, tj. tymi, które

obligatoryjnie objęte są zakresem przedmiotowym ZZW, mogą być

rozpatrywane w ramach NZW.”

dodaje się zdanie: „Istnieje jednak obowiązek zwołania NZW wte-

dy, gdy zarząd sp. z o.o. jest jednoosobowy, a jego jedyny członek

składa wspólnikom rezygnację z pełnionej funkcji, natomiast

umowa danej spółki nie stanowi inaczej. Trzeba takŜe zwołać NZW

w sytuacji określonej w art. 233 § 1 k.s.h. w celu poinformowania

wspólników.”.

Następne zdanie rozpoczynające się od słów: „Istnieje jednak

określony w art. 233 § 1 k.s.h. […]” zamienia się na zdanie rozpo-

czynające się od słów: „Istnieje równieŜ określony w art. 233 § 1

k.s.h. […]”.




