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Porównanie głównych różnic w ramach spółek kapitałowych 

SP. Z O.O. S.A.

Akt założycielski
akt notarialny lub umowa przy wykorzystaniu 

wzorca

akt notarialny 

Kapitał minimalny PLN 5 000 PLN 100 000

Wkłady
pieniężne lub niepieniężne (nie może być prawo 

niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług)

pieniężne lub niepieniężne (nie może być 

prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź 

usług)

Liczba wspólników
jeden lub więcej (nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o.)

Odpowiedzialność wspólników za 

zobowiązania spółki
brak odpowiedzialności wspólników

Reprezentacja Zarząd Zarząd

Organy spółki

• Zarząd;

• Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna (w

spółkach o kapitale wyższym niż PLN 500 000

i liczbie wspólników większej niż 25 -

obligatoryjnie)

• Zarząd;

• Rada Nadzorcza

Udział w zysku

Rozdzielany w stosunku do udziałów, jeżeli 

umowa spółki nie stanowi inaczej.

Rozdzielany w stosunku do liczby akcji. Jeśli 

akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdzielany 

jest 

w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.



SP. Z O.O. S.A.

Zbycie udziałów / akcji

• Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej

części udziału oraz jego zastawienie

powinno być dokonane w formie pisemnej

z podpisami notarialnie poświadczonymi.

• Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej

części udziału oraz zastawienie udziału

umowa spółki może uzależnić od zgody

spółki albo w inny sposób ograniczyć.

• Akcje są zbywalne.

• Statut może uzależnić rozporządzenie

akcjami imiennymi od zgody spółki albo

w inny sposób ograniczyć możliwość

rozporządzenia akcjami imiennymi.

• Nabycie akcji następuje

z chwilą dokonania wpisu

w rejestrze akcjonariuszy.

Rozwiązanie

• Przyczyny przewidziane

w umowie spółki,

• Uchwała wspólników

o rozwiązaniu spółki albo

o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,

• Ogłoszenie upadłości spółki,

• Inne przyczyny przewidziane prawem.

• W przypadku spółki, której umowa została

zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy,

również uchwała wspólników

o rozwiązaniu spółki opatrzona przez

wszystkich wspólników kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym

• Przyczyny przewidziane

w statucie,

• Uchwała walnego zgromadzenia

o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu

siedziby za granicę,

• Ogłoszenie upadłości spółki,

• Inne przyczyny przewidziane prawem



Prosta spółka akcyjna

P.S.A.

Akt założycielski akt notarialny lub umowa przy wykorzystaniu wzorca

Kapitał minimalny PLN 1

Wkłady
pieniężne lub niepieniężne (wszelki wkład mający wartość majątkową, 

w szczególności świadczenie pracy lub usług)

Liczba wspólników
jeden lub więcej (nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę 

z o.o.)

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki brak odpowiedzialności akcjonariuszy / wspólników

Reprezentacja Zarząd lub Rada Dyrektorów

Organy spółki • Rada Dyrektorów albo Zarząd;

• Rada Nadzorcza (fakultatywnie)

Udział w zysku

Prawo akcjonariusz do udziału

w zysku oraz prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego 

sprawozdania finansowego, przeznaczonej do wypłaty uchwałą akcjonariuszy, chyba że umowa 

spółki stanowi inaczej.

Zbycie udziałów / akcji

• Akcje są zbywalne.

• Akcje nie mogą być dopuszczane ani wprowadzane do obrotu zorganizowanego w

rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

• Zbycie lub obciążenie akcji powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem

nieważności.

• Umowa spółki może uzależnić rozporządzenie akcją od zgody spółki lub w inny sposób je

ograniczyć.

• Nabycie akcji następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy.



Założenie prostej spółki akcyjnej

umowa zawierana 

w formie aktu 

notarialnego

(wariant klasyczny)

umowa zawierana przy 

wykorzystaniu wzorca 

umowy

(wariant elektroniczny)

objęcie akcji 

pozbawionych 

wartości nominalnej

prosta spółka 

akcyjna w organizacji 

(art. 30011 § 1 k.s.h.)

akcjonariusze mogą zobowiązać się do wniesienia

dowolnego wkładu mającego wartość majątkową

(w tym polegającego na świadczeniu pracy lub

usług – art. 3002§ 2 k.s.h.)

dopuszczalne jest jedynie wniesienie wkładów

pieniężnych na pokrycie akcji (art. 3007§ 4 k.s.h.)

nie stanowią części

kapitału akcyjnego i są

niepodzielne (art. 3002 §
3 k.s.h.)

powstaje z chwilą zawarcia

umowy i może uczestniczyć

w obrocie prawnym (art. 11 §
1 k.s.h.)



Kapitał akcyjny

Kapitał 
akcyjny

minimalna wysokość: 1 zł (art. 3003 §1 k.s.h.) 

element specyficzny dla prostej spółki akcyjnej (pozycja 
pasywów spółki)

wysokość kapitału akcyjnego jest zgłaszana do KRS 
z wnioskiem o wpis spółki do rejestru (art. 30012 §2 pkt 6 i § 3 

pkt 2 k.s.h.). W razie zmiany jej wysokości wymagana jest 
aktualizacja danych w KRS (art. 30012 §6 k.s.h.)

wysokość kapitału akcyjnego jest z założenia zmienna 

w czasie (nie jest on odzwierciedlany w umowie spółki, 

a zmiana jego wysokości nie stanowi zmiany umowy spółki –

art. 3003 §2 k.s.h.)

zaliczeniu na kapitał akcyjny podlegają wkłady pieniężne oraz 

wkłady niepieniężne o charakterze kapitałowym, posiadające 

klasycznie rozumianą zdolność aportową (art. 3003 §1 k.s.h. 

w zw. z art. 14 §1 k.s.h.)

Część I



Kapitał akcyjny

❖ Jeżeli kapitał akcyjny nie osiągnął 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej

z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, należy zasilić ten

kapitał na pokrycie strat, przeznaczając na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok

obrotowy (art. 30019 k.s.h.).

❖ W drodze uchwały akcjonariuszy można przeznaczyć na kapitał akcyjny także środki

stanowiące podstawę wypłaty ewentualnej dywidendy (art. 30020 k.s.h.).

❖ Wypłata z kapitału akcyjnego na rzecz akcjonariuszy jest co do zasady możliwa, jednak

wymaga rejestracji zmiany kwoty kapitału, zanim spółka dokona wypłaty (art. 30015 § 6

k.s.h.).

Część II



Taka możliwość jest wykluczona,

z tym że możliwe jest

„ponowienie” wkładu

w postaci pracy lub usług

w związku z emisją nowych akcji.

Podstawa: art. 3005§ 2 k.s.h.

Podstawa: art. 3009§ 2 k.s.h.

Podstawa: art. 30040§ 1 k.s.h.

Podstawa: art. 3009§ 1 k.s.h.

Wkłady do prostej spółki akcyjnej

Oznaczenie terminu wniesienia
wkładu:
➢umowa spółki
➢uchwała akcjonariuszy (jeśli tak 
stanowi umowa spółki)
➢uchwała zarządu (rady 
dyrektorów)

Maksymalny termin wniesienia wkładu

od spółki: trzy lata od dnia wpisu spółki

do rejestru.

Zarząd stwierdza wniesienie wkładu w

całości w drodze uchwały

(odpowiednik pokwitowania, uchwała

ma charakter deklaratoryjny).

Zbycie akcji nie w pełni pokrytej

wymaga zgody spółki aż do chwili

wniesienia wkładu w całości.

Praca lub usługi jako wkład – czy
można je przewidzieć na okres
dłuższy niż 3 lata od dnia wpisu
spółki do rejestru?



Uprawnienia akcjonariuszy

❖ ogólna zasada dopuszczalności wycofywania wkładów kapitałowych ze spółki – art. 30015

§ 4 i 6 k.s.h.):

a) dopuszczalne po wpisie zmiany kapitału akcyjnego do rejestru;

b) wypłaty nie mogą prowadzić do spadku wysokości kapitału akcyjnego poniżej 1 zł;

c) jeżeli wypłata miałaby nastąpić z części kapitału akcyjnego stanowiącej 5% sumy

zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok

obrotowy, wówczas wymagane jest uprzednie postępowanie konwokacyjne.

❖ wypłaty na rzecz akcjonariuszy są ograniczone testem wypłacalności (art. 30015§ 5 k.s.h.).

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA 
MAJĄTKOWE

PRAWO DO UDZIAŁU W 
ZYSKU

PRAWO DO WYPŁATY 
Z KAPITAŁU AKCYJNEGO

art. 30015 § 1 k.s.h.

Część I



Uprawnienia akcjonariuszy

modyfikacja reżimu prawnego akcji 

niemej – umowa spółki może 

samodzielnie określać okoliczności, 

w których uprawniony z akcji niemej 

uzyskuje prawo głosu (art. 30027 k.s.h.) –

niedopuszczalne jednak pozostaje 

konstruowanie akcji niemych bez 

przywileju dywidendowego

modyfikacja ogólnego reżimu 

przywilejów osobistych – umowa 

spółki może przewidywać ich istnienie 

mimo utraty statusu akcjonariusza 

(art. 30028§ 2 k.s.h.)

szczególna kategoria przywileju z akcji 

założycielskich (art. 30026 k.s.h.), 

oparta na ochronie akcjonariusza przed 

rozwodnieniem głosowym.

Część II

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA KORPORACYJNE

PRAWO DO JEDNEGO GŁOSU 
Z AKCJI

art. 30023 k.s.h.

PRAWO OSOBISTEJ KONTROLI NA 
ZASADACH WSPÓLNIKA SP. Z O.O.

art. 30024 § 1 k.s.h.

SWOBODA KONSTRUOWANIA PRZYWILEJÓW 

AKCYJNYCH I OSOBISTYCH



Forma akcji i obrót akcjami

obligatoryjna dematerializacja

(art. 30029 § 1 k.s.h.)

rejestracja w rejestrze akcjonariuszy

(art. 30031 § 1-4 k.s.h.)

wybór podmiotu prowadzącego rejestr należy 
do akcjonariuszy 

(art. 30031 § 5 k.s.h.)

Część I



Forma akcji i obrót akcjami

❖ Zakres „kognicji” podmiotu prowadzącego rejestr – art. 30034 § 5 k.s.h. (zasadniczo

treść i forma dokumentów stanowiących podstawę wpisu).

❖ Po wpisie podmiot prowadzący rejestr zawiadamia o nim zarząd (radę dyrektorów)

spółki, który składa zaktualizowaną listę akcjonariuszy wraz ze wzmiankami o obciążeniu

akcji do KRS (art. 30034§ 7 i 8 k.s.h.).

❖ Rejestr jest jawny dla spółki i akcjonariuszy (art. 30035 k.s.h.) – nieuregulowany status

użytkowników/zastawników.

Część II



Forma akcji i obrót akcjami

forma umowy zbycia lub obciążenia akcji: 

dokumentowa pod rygorem 

nieważności 

(art. 30036 § 4 k.s.h.)

a) umowne ograniczenie zbywalności 

akcji 

(art. 30039 k.s.h.)

b) umowne ograniczenie wstąpienia do 

spółki przez spadkobierców 

(art. 30041 k.s.h.)

domyślny model wykonywania praw 

pierwszeństwa przez pozostałych 

akcjonariuszy, jeśli takie prawo wynika 

z umowy spółki 

(art. 30042 k.s.h.)

konstytutywny charakter wpisu do 

rejestru akcjonariuszy 

(art. 30037 § 1 k.s.h.)

UWAGA NA WYJĄTKI!

zasada zbywalności akcji 

(art. 30036 § 1 k.s.h.) 

niedopuszczalność wprowadzania akcji 

do obrotu zorganizowanego 

(art. 30036 § 2 k.s.h.)

Część III



Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza ze spółki

Powództwo o wyłączenie 
akcjonariusza
(art. 30049 k.s.h.)

Legitymacja czynna:
akcjonariusz/akcjonariusze 

reprezentujący ponad połowę 
ogólnej liczby głosów
(umowa spółki może 

wprowadzić surowsze 
warunki)

Legitymacja bierna:

akcjonariusz podlegający 
wyłączeniu

Powództwo o ustąpienie 
akcjonariusza

(art. 30050 k.s.h.)

Legitymacja czynna:
ustępujący akcjonariusz

Legitymacja bierna:

spółka oraz wszyscy 
pozostali akcjonariusze



Prosta spółka akcyjna - organy

Warianty struktury organów spółki

Wariant tradycyjny (zarząd 

i fakultatywna rada nadzorcza)
Wariant nowy (rada dyrektorów)

•Rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki,

reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad

prowadzeniem spraw spółki.

•Rada dyrektorów jest powoływana

i odwoływana przez akcjonariuszy, chyba że

umowa spółki stanowi inaczej.

•Dyrektor może w każdej chwili zostać

odwołany przez akcjonariuszy, przy możliwym

ograniczeniu odwołania do ważnych

powodów.

•Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją

reprezentuje.

•Rada nadzorcza (fakultatywna) sprawuje

nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.

•Zarząd i rada nadzorcza są powoływane

i odwoływane przez akcjonariuszy, chyba że

umowa spółki stanowi inaczej.

•Członek zarządu może w każdej chwili zostać

odwołany przez akcjonariuszy, przy możliwym

umownym ograniczeniu odwołania do

ważnych powodów.



Prosta spółka akcyjna - organy

Warianty struktury organów spółki

Wariant tradycyjny (zarząd 

i fakultatywna rada nadzorcza)
Wariant nowy (rada dyrektorów)

•Rada nadzorcza (w razie ustanowienia)

pozostaje odrębnym organem.

•Prawo nadzoru może być wykonywane

osobiście i jednoosobowo przez każdego

członka rady nadzorczej, chyba że umowa

spółki stanowi inaczej.

•Umowa spółki, regulamin rady dyrektorów lub

uchwała rady dyrektorów może delegować

niektóre lub wszystkie czynności prowadzenia

przedsiębiorstwa spółki na jednego lub kilku

dyrektorów (dyrektorzy wykonawczy).

•Dyrektorzy niebędący dyrektorami

wykonawczymi sprawują wówczas stały

nadzór nad prowadzeniem spraw spółki

(dyrektorzy niewykonawczy).

•Prawo nadzoru może być wykonywane

osobiście i jednoosobowo przez każdego

dyrektora niewykonawczego.



Prosta spółka akcyjna - organy

•W umowie między spółką a członkiem

zarządu oraz w sporze z nim spółkę

reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą

akcjonariuszy albo rada nadzorcza.

•Wyjątek: jedyny akcjonariusz jest członkiem

zarządu (czynność prawna wymaga formy

aktu notarialnego).

•W umowie między spółką a dyrektorem oraz

w sporze z nim spółkę reprezentuje

pełnomocnik powołany uchwałą akcjonariuszy.

•Umowa spółki może przewidywać,

że w umowie między spółką a dyrektorem

wykonawczym oraz w sporze z nim spółkę

może reprezentować dyrektor

niewykonawczy, działający na podstawie

uchwały rady dyrektorów, podjętej tylko przez

dyrektorów niewykonawczych.

•Wyjątek: jedyny akcjonariusz jest dyrektorem

(czynność prawna wymaga formy aktu

notarialnego).

Wariant tradycyjny (zarząd 

i fakultatywna rada nadzorcza)
Wariant nowy (rada dyrektorów)

Warianty struktury organów spółki



Organy prostej spółki akcyjnej: zarząd, rada nadzorcza, rada dyrektorów

możliwy mandat bezterminowy, jeśli umowa spółki 
tak stanowi (art. 30056 § 1 k.s.h.)

umowa spółki lub regulamin organu mogą ustanowić komitet 
organu z zadaniem przygotowania lub wykonywania jego 

uchwał. Organ może uchwalić regulamin komitetu

w skład komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków organu; mogą 
też wchodzić w skład komitetu inne osoby z głosem doradczym (art. 

30057 k.s.h.)

odpowiedzialność członków organu wobec spółki – kodyfikacja business 
judgment rule (art. 300125 k.s.h.) 

w przypadku wyboru modelu monistycznego (rada dyrektorów) ustawodawca 
przewiduje możliwość powołania komitetu wykonawczego (w skład którego 
wchodzą dyrektorzy wykonawczy) oraz komitetu rady dyrektorów (w skład 

którego wchodzą dyrektorzy niewykonawczy) – art. 30076 § 2 i 4 k.s.h. 



Organy prostej spółki akcyjnej: walne zgromadzenie akcjonariuszy

dopuszczalność podejmowania uchwał na walnym 
zgromadzeniu i poza nim

dopuszczalność głosowania przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, jeżeli wskazane zostały w 

umowie spółki lub wszyscy akcjonariusze zgodzili się na taki 
tryb głosowania w formie dokumentowej

dopuszczalność głosowania na piśmie, jeśli wszyscy akcjonariusze 
zgodzili się na taki tryb głosowania w formie dokumentowej

odformalizowany tryb zwoływania WZA (e-mail / list polecony / przesyłka 
kurierska – art. 30087 § 1 k.s.h.)

umowa spółki może przewidywać odbywanie WZA za granicą, z tym że nie 
wolno wtedy podejmować uchwał wymagających protokołu notarialnego (art. 

30088 § 1 i 3 k.s.h.). WZA może się odbyć także w dowolnym miejscu za zgodą 
wszystkich akcjonariuszy wyrażoną w formie dokumentowej (art. 30088 § 2 

k.s.h.)



Walne zgromadzenie akcjonariuszy: szczególne rodzaje uchwał – większość 

kwalifikowana ¾ głosów

zmiana umowy spółki

zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem 
pierwszeństwa

rozwiązanie spółki



Zmiana umowy spółki emisja nowych akcji

Zmiana umowy 
spółki wymaga 
uchwały WZA 

zaprotokołowanej 
przez notariusza

i wpisu do 
rejestru.

Zgłoszenie zmiany 
umowy spółki 

powinno nastąpić 
w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia 
podjęcia uchwały 

WZA.

Emisja akcji 
wymaga zmiany 
umowy spółki –

dopuszczalna jest 
jednak emisja 

uproszczona na 
podstawie 

dotychczasowych 
postanowień 
umowy spółki 

przewidujących 
maksymalną liczbę 

akcji i termin ich 
emisji.

Subskrypcja 
nowych akcji ma 

charakter 
prywatny 

(subskrybent 
przyjmuje ofertę 

i dochodzi do 
zawarcia umowy 
objęcia akcji –

wymagana forma 
dokumentowa pod 

rygorem 
nieważności).

Wyłączenie prawa 
poboru wymaga 

uchwały WZA 
podjętej 

większością 4/5 
głosów.

Akcjonariusz, 
któremu służy 
prawo poboru, 

może wraz 
z przyjęciem oferty 

objęcia 
przypadających 
mu nowych akcji 
złożyć „zapis” na 
dodatkowe akcje.

Akcje nowej emisji 
powstają z chwilą 
wpisu emisji do 

KRS.



Upoważnienie zarządu do emisji akcji, warunkowa emisja akcji

Szczególne tryby emisji akcji

Emisja prowadzona przez zarząd Emisja warunkowa

•Upoważnienie musi być wyrażone w umowie

spółki.

•Czas trwania upoważnienia – nie dłuższy niż

5 lat.

•Rozmiar emisji – nie większy niż ¼ ogólnej

liczby akcji z dnia udzielenia upoważnienia.

•W braku szczególnego upoważnienia

niedopuszczalność emisji akcji aportowych.

•Niedopuszczalność ustanawiania przywilejów

akcyjnych i osobistych.

•Możliwe przekazanie zarządowi kompetencji

do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru.

•Emisja dedykowana dla podmiotów

kwalifikowanych.

•Rozmiar emisji – nie większy niż dwukrotność

całkowitej liczby wyemitowanych akcji z chwili

podejmowania uchwały o warunkowej emisji.

•Ustawowe wyłączenie prawa poboru

akcjonariuszy.

•Objęcie akcji następuje w drodze pisemnego

oświadczenia.

•Nabycie praw z akcji następuje z chwilą

wpisu do rejestru akcjonariuszy.



Likwidacja prostej spółki akcyjnej

Jednokrotne ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji

Trzymiesięczny termin do zgłaszania wierzytelności (art. 300121 § 1 k.s.h.).

Regulacja szczególna – art. 300122 k.s.h. (przejęcie majątku spółki przez oznaczonego 
akcjonariusza)

Uchwała akcjonariuszy – ¾ głosów, kworum ½ ogólnej liczby akcji

Wniosek do KRS

Ogłoszenie o uchwale, 30 dni na sprzeciw wierzycieli

Zezwolenie sądu rejestrowego

Wykreślenie spółki z KRS, sukcesja z mocy prawa



Prosta spółka akcyjna – porównanie

P.S.A. SP. Z O.O. S.A.

Akt założycielski akt notarialny lub umowa przy wykorzystaniu wzorca akt notarialny 

Kapitał minimalny PLN 1 PLN 5 000 PLN 100 000

Wkłady

pieniężne lub niepieniężne (wszelki 

wkład mający wartość majątkową, 

w szczególności świadczenie pracy lub 

usług)

pieniężne lub niepieniężne (nie 

może być prawo niezbywalne lub 

świadczenie pracy bądź usług)

pieniężne lub niepieniężne (nie 

może być prawo niezbywalne lub 

świadczenie pracy bądź usług)

Liczba wspólników jeden lub więcej (nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o.)

Odpowiedzialność 

wspólników za 

zobowiązania spółki

brak odpowiedzialności akcjonariuszy / wspólników

Reprezentacja Zarząd lub Rada Dyrektorów Zarząd Zarząd

Organy spółki • Rada Dyrektorów albo Zarząd;

• Rada Nadzorcza (fakultatywnie)

• Zarząd;

• Rada Nadzorcza lub Komisja

Rewizyjna (w spółkach o

kapitale wyższym niż PLN

500 000 i liczbie wspólników

większej niż 25 - obligatoryjnie)

• Zarząd;

• Rada Nadzorcza



P.S.A. SP. Z O.O. S.A.

Udział w zysku

Prawo akcjonariusz do udziału

w zysku oraz prawo do wypłaty z 

kapitału akcyjnego w kwocie 

wynikającej z rocznego sprawozdania 

finansowego, przeznaczonej do 

wypłaty uchwałą akcjonariuszy, chyba 

że umowa spółki stanowi inaczej.

Rozdzielany w stosunku do 

udziałów, jeżeli umowa spółki nie 

stanowi inaczej.

Rozdzielany w stosunku do liczby 

akcji. Jeśli akcje nie są w całości 

pokryte, zysk rozdzielany jest 

w stosunku do dokonanych wpłat 

na akcje.

Zbycie udziałów / akcji

• Akcje są zbywalne.

• Akcje nie mogą być dopuszczane

ani wprowadzane do obrotu

zorganizowanego w rozumieniu

przepisów o obrocie instrumentami

finansowymi.

• Zbycie lub obciążenie akcji

powinno być dokonane w formie

dokumentowej pod rygorem

nieważności.

• Umowa spółki może uzależnić

rozporządzenie akcją od zgody

spółki lub w inny sposób je

ograniczyć.

• Nabycie akcji następuje z chwilą

dokonania wpisu w rejestrze

akcjonariuszy.

• Zbycie udziału, jego części lub

ułamkowej części udziału oraz

jego zastawienie powinno być

dokonane w formie pisemnej

z podpisami notarialnie

poświadczonymi.

• Zbycie udziału, jego części lub

ułamkowej części udziału oraz

zastawienie udziału umowa

spółki może uzależnić od

zgody spółki albo w inny

sposób ograniczyć.

• Akcje są zbywalne.

• Statut może uzależnić

rozporządzenie akcjami

imiennymi od zgody spółki

albo w inny sposób ograniczyć

możliwość rozporządzenia

akcjami imiennymi.

• Nabycie akcji następuje

z chwilą dokonania wpisu

w rejestrze akcjonariuszy.



P.S.A. SP. Z O.O. S.A.

Rozwiązanie

• Przyczyny przewidziane w umowie

spółki,

• Uchwała walnego zgromadzenia

o rozwiązaniu spółki albo

o przeniesieniu jej siedziby za

granicę, chyba że przeniesienie ma

nastąpić do innego państwa UE lub

państwa strony – umowy

o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, a prawo tego

państwa to dopuszcza,

• Wyrok sądu wydany na żądanie

akcjonariusza lub członka organu

spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki

stało się niemożliwe albo zachodzą

inne ważne przyczyny wywołane

stosunkami spółki wskazujące,

że dalsze funkcjonowanie spółki

wiązałoby się z pokrzywdzeniem

akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne

z dobrymi obyczajami,

• Ogłoszenie upadłości spółki,

• Inne przyczyny przewidziane

prawem

• Przyczyny przewidziane

w umowie spółki,

• Uchwała wspólników

o rozwiązaniu spółki albo

o przeniesieniu siedziby spółki

za granicę,

• Ogłoszenie upadłości spółki,

• Inne przyczyny przewidziane

prawem.

• W przypadku spółki, której

umowa została zawarta przy

wykorzystaniu wzorca umowy,

również uchwała wspólników

o rozwiązaniu spółki

opatrzona przez wszystkich

wspólników kwalifikowanym

podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym

• Przyczyny przewidziane

w statucie,

• Uchwała walnego

zgromadzenia o rozwiązaniu

spółki albo o przeniesieniu

siedziby za granicę,

• Ogłoszenie upadłości spółki,

• Inne przyczyny przewidziane

prawem



Q&A
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