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W numerze:
1. SUKCESJA - Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być ogół praw i obowiązków
wspólnika spółki osobowej – zmiana Kodeksu cywilnego obowiązująca od dnia 1
stycznia 2020 roku.
2. OBOWIĄZKOWA DEMATERIALIZACJA AKCJI – od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie
akcje w formie dokumentowej utracą ważność. Wybrane obowiązki spółek akcyjnych i
komandytowo-akcyjnych w związku z obowiązkową dematerializacją wszystkich akcji
ww spółek.
3. Zmiany w przekształceniach spółek obowiązujące od dnia 1 marca 2020 roku.

USTAWODAWCA
JEDNOZNACZNIE
PRZESĄDZIŁ,
ŻE
PRZEDMIOTEM
ZAPISU
WINDYKACYJNEGO MOŻE BYĆ OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW WSPÓLNIKA SPÓŁKI
OSOBOWEJ
Od 1 stycznia nie budzi już wątpliwości, że przedmiotem zapisu windykacyjnego może
być ogół praw i obowiązków w spółce osobowej, tj. np. spółce komandytowej.
Zapis windykacyjny stanowi rozrządzenie testamentowe, zgodnie z którym, oznaczona
w testamencie osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, tj. śmierci
spadkodawcy. Do nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego nie jest potrzebna odrębna
umowa przenosząca ten przedmiot na nabywcę, jak ma to miejsce w przypadku zapisu
zwykłego. Zapis windykacyjny może być dokonany tylko w testamencie sporządzonym w
formie aktu notarialnego.
Do 31 grudnia 2019 roku przedmiotem zapisu windykacyjnego mogły być jedynie:
- rzecz oznaczona co do tożsamości,
- zbywalne prawo majątkowe,
- przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
- ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.
Nie budziło wątpliwości, iż przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być udziały w
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcje w spółce akcyjnej jako zbywalne prawa
majątkowe.
W przypadku spółek osobowych: jawnej, partnerskiej, komandytowej wspólnicy nie
posiadają udziałów ani akcji, a tzw. „ogół praw i obowiązków”. Istota spółki osobowej, co do
zasady, zakłada niezmienność jej składu osobowego. Zbycie ogółu praw i obowiązków w
spółce osobowej jest bowiem dopuszczalne tylko gdy umowa spółki osobowej tak stanowi.
Opierając się na powyższym założeniu, część przedstawicieli doktryny, przed wejściem w życie
nowelizacji Kodeksu cywilnego, o której mowa powyżej, przypisywała ogółowi praw i
obowiązków w spółce osobowej charakter niezbywalny, tym samym pozbawiając go
przymiotu pozwalającego stanowić przedmiot zapisu windykacyjnego.
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Od 1 stycznia br., wskazanie przez ustawodawcę wprost w przepisach prawa możliwości
uczynienia zapisem windykacyjnym ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, zakończyło
dyskusję w tym przedmiocie.
Wprowadzenie powyższej zmiany w Kodeksie cywilnym może ułatwić planowanie
sukcesji w spółkach osobowych.
OBOWIĄZKOWA DEMATERIALIZACJA AKCJI – WYBRANE OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA SPÓŁKI
AKCYJNE I KOMANDYTOWO-AKCYJNE, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W ROKU
2020
Nowelizacja, wynikająca z ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych
innych, podpisanej przez Prezydenta w dniu 6 września 2019 roku, wprowadza m.in.
obowiązkową dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowoakcyjnych. Dematerializacja oznacza zastąpienie materialnej postaci akcji zapisem w systemie
teleinformatycznym. Wiązać się będzie ona z obowiązek rejestracji akcji w rejestrze
akcjonariuszy albo Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obowiązek ten nie tylko
dotyczy nowej emisji akcji ale wszystkich akcji dotychczas istniejących mających postać
dokumentu.
Od dnia 1 stycznia 2021 roku wszystkie akcje w postaci dokumentowej utracą swoją
ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy.
W obecnym 2020 roku spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne zobowiązane są
przedsięwziąć szereg czynności mających na celu realizację dematerializacji akcji.
Do tych obowiązków, które spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne powinny
wykonać, należy zaliczyć przede wszystkim:
- do 30 czerwca 2020 roku spółka jest zobowiązana dokonać pierwsze wezwanie akcjonariuszy
do złożenia dokumentów akcji,
- do 30 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno powziąć uchwałę w
sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy albo o rejestracji akcji w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a zarząd zawrzeć w powyższym zakresie z ww
umowę.
Dematerializacja akcji ma na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego papierowej formy
akcji i akcji na okaziciela.
ZMIANY W PRZEKSZTAŁCENIACH SPÓŁEK OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 MARCA 2020 R.
Dnia 1 marca 2020 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks
spółek handlowych (dalej: „KSH”) w zakresie przede wszystkim przepisów dotyczących
przekształceń spółek prawa handlowego.
Do najważniejszych zmian, służących uproszczeniu oraz skróceniu procedury
przekształcenia spółki prawa handlowego zaliczyć należy:
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1. objęcie wszystkich wspólników spółki przekształcanej procesem przekształcenia
(wszyscy wspólnicy, a nie tylko uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem
przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej);
2. prawo wspólnika, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki
kapitałowej w spółkę osobową i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do żądania
odkupu jego udziałów albo akcji w spółce przekształcanej. Jeżeli wszystkie udziały albo
akcje wspólników, żądających odkupu, nie zostaną odkupione, przekształcenie nie
dochodzi do skutku;
3. zniesienie konieczności zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki
przekształconej. Wystarczające będzie sporządzenie planu przekształcenia wraz z
załącznikami (w tym projektem umowy albo statutu spółki przekształconej), powzięcie
uchwały o przekształceniu, powołanie członków organów spółki przekształconej oraz
dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie spółki
przekształcanej;
4. brak obowiązku określania wartości udziałów albo akcji wspólników w oparciu o
sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. Obecnie plan
przekształcenia winien zawierać informację o wartości godziwej udziałów lub akcji i to
wyłącznie w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Ponadto,
obowiązek wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) istnieje tylko w
przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną (do 1 marca obowiązek ten dotyczył
wszystkich przekształceń);
5. plan przekształcenia należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta jedynie w
przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną, a nie jak dotychczas niezależnie od
formy prawnej spółki przekształconej;
6. „kosmetyczne” zmiany dotyczące przepisów o zawiadamianiu wspólników o
przekształceniu i ich prawie do informacji;
7. zniesienie konieczności zawarcia w uchwale o przekształceniu informacji o wysokości
kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce
przekształconej, co wynika ze zmian opisanych w pkt. 1 i 2. Ponadto, podjęcie uchwały
o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej albo zawiązanie
przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej;
8. uchylenie art. 564-566 KSH dotyczących kolejno oświadczeń wspólników o
uczestnictwie w spółce przekształconej, żądania wypłaty wspólnika, który takiego
oświadczenia nie złożył oraz jego uprawnienia do złożenia powództwa o ustalenie
wartości jego udziałów albo akcji;
9. wprowadzenie przepisu stanowiącego, że niedopuszczalne jest zaskarżenie uchwały o
przekształceniu jedynie na podstawie zastrzeżeń dotyczących wartości udziałów albo
akcji ustalonej na potrzeby odkupu, o którym mowa w nowym art. 5761 KSH.
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Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Firma wpisana jest do
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP:
5252558402 i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa
prawnego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać Newslettera możesz się wypisać.
Redaktor prowadząca: r.pr. Luiza Kwaśnicka, Redaktor graficzna: Ewelina Sobolewska
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