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TRWAJĄ PRACE NAD REFORMĄ PRAWA
KONCERNOWEGO. "OBECNE PRZEPISY
NIEWYSTARCZAJĄCE"
Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego ma stworzyć prawo, które da polskim
przedsiębiorstwom prywatnym i publicznym dobry impuls do skutecznej konkurencji z podmiotami
zagranicznymi. Działające od lutego gremium zajmuje się m.in. kwestią zmian w prawie
koncernowym, zarządzania grupą spółek i odpowiedzialności członków zarządu. Jeśli koronawirus
nie przeszkodzi w pracach, projekt zmian powinien być gotowy w maju, a następnie traﬁ do szerokich
konsultacji społecznych.
Jak podkreśla Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, zmiany dotyczące
funkcjonowania rad nadzorczych oraz obowiązków informacyjnych spółek wobec akcjonariuszy są
niezbędne, bo od ostatniej nowelizacji minęło 20 lat.
– Wchodzimy w materię nadzoru właścicielskiego, bo świat należy dzisiaj do grup spółek. Istniejące
ustawodawstwo jest niewystarczające, bo naraża członków zarządu spółek zależnych na
odpowiedzialność cywilną czy karną, jeśli będą się stosować do poleceń spółki dominującej, które
będą wyrządzały szkodę własnej spółce. Z drugiej strony mówimy coraz częściej o potrzebie
efektywnego nadzoru nie tylko nad spółką, ale właśnie nad grupą spółek. Rada nadzorcza spółki
dominującej ma w jakimś stopniu efektywnie nadzorować spółkę zależną, podobnie jak zarząd spółki
dominującej ma efektywnie zarządzać całą grupą spółek – mówi agencji Newseria Biznes prof. dr hab.
Andrzej Szumański, przewodniczący zespołu ds. prawa koncernowego przy Ministerstwie Aktywów
Państwowych.
Dziś brakuje im jednak ku temu narzędzi. Członkowie rady nadzorczej spółki dominującej, którzy
odpowiadają za grupę spółek, nie mają żadnych mechanizmów nadzorczych. Konieczne są więc nowe
regulacje w randze ustawy, a nie tylko zmiany w regulaminach rad nadzorczych czy statutach spółek.
– Przyjmiemy konstrukcję minimalistyczną, bo będzie to regulacja w ramach Kodeksu spółek
handlowych, czyli aktu napisanego bardzo ogólnie. Nie chcemy przez nadregulację zepsuć jego
ogólności – zapewnia ekspert.
Jak podkreśla, zespół ds. prawa koncernowego będzie dążyć do tego, żeby uregulować kwestie
wiążących poleceń spółki dominującej względem spółki zależnej, gdy dojdzie do konﬂiktu interesów.
Tu potrzebna jest procedura przyjmowania wiążącego polecenia bądź odmowy jego wykonania.
Kolejna ważna regulacja to dostęp spółki dominującej do informacji na temat spółek zależnych – bez
tego trudno bowiem mówić o efektywnym zarządzaniu grupą.
– W grupach spółek występuje bardzo wiele grup interesów, ponieważ istnieje nie tylko spółka
dominująca i spółka zależna, ale są również wierzyciele spółki zależnej i jej drobni wspólnicy. Jeżeli

przykładowo spółka dominująca stworzy ze spółki zależnej centrum strat, to na tym tracić będą drobni
wspólnicy, a nie spółka dominująca, która w inny sposób to zrekompensuje. Potrzebna jest
więc ochrona tzw. wolnych akcjonariuszy – tłumaczy przewodniczący zespołu ds. prawa
koncernowego.
Temu służyć mógłby obowiązek informowania o transakcjach powiązanych między spółką dominującą
a zależną, co wynika również z ustawodawstwa Unii Europejskiej, ale tylko w spółkach publicznych.
– Nie piszemy ustawodawstwa pod spółki Skarbu Państwa czy spółki publiczne, piszemy je jak
najszerzej. W związku z tym trzeba się zastanowić, czy niedawno wprowadzonych w życie reguł
z ustawy o ofercie publicznej nie przetransponować do nas – wyjaśnia prof. Andrzej Szumański.
Zdaniem eksperta od prawa spółek handlowych, jeżeli wspólnicy mniejszościowi uznają, że źle się
dzieje w ich spółce, powinni mieć prawo do wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych, który zbada
zaistniałą sytuację.
– Ostatni problem, chyba najtrudniejszy, bo nie dotyczy przyczyn prawnych, tylko ekonomicznych, to
tzw. prawo do sell outu, albo mówiąc bardziej dosadnie, prawo do głosowania nogami – mówi prof.
Andrzej Szumański. – Sell out polega na tym, że spółka powinna spłacić według wartości rynkowej
drobnego akcjonariusza, który chce się wycofać.
Sprawy przymusowego odkupu akcji reguluje art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim
akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5 proc. kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały
o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie
nie mniej niż 90 proc. kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5 proc. kapitału
zakładowego (akcjonariusze większościowi).
– Pytanie, czy spółkę stać na to, żeby dokonywać tak dużych wypłat. Kiedyś mieliśmy pracowniczych
akcjonariuszy w spółkach energetycznych. Gdyby im przysługiwało prawo sell outu, to mogłoby
zachwiać pozycją prawną tych podmiotów. Jest to więc bardziej problem ekonomiczny – wyjaśnia prof.
Andrzej Szumański.
Zespół – zgodnie z planem z lutego br. – ma przygotować projekt zmian do końca kwietnia, a
następnie uzgodnić go z pozostałymi zespołami pracującymi w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru
Właścicielskiego.
– Chcemy poddać projekt jak najszerszej konsultacji społecznej, bo nikt nie ma monopolu na mądrość.
Od 10 lat zajmuję się prawem holdingowym legislacyjnie, a akademicko – od prawie 30 lat, ale zawsze
pochylam się nad głosami praktyków. Nie piszemy prawa na potrzeby uniwersytetu, tylko dla ludzi
biznesu, którzy ryzykują swoje własne pieniądze – podsumowuje ekspert od prawa spółek
handlowych. (Newseria)

