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§ 2. Osoby, które zamierzają wykupić akcje powinny wpłacić należność równą
cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu) na rachunek bankowy spółki w
terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez zarząd. Cena wykupu
może zostać ogłoszona również na walnym zgromadzeniu.
§ 3. Zarząd powinien dokonać wykupu akcji na rachunek akcjonariuszy
pozostających w spółce w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia akcji, o
którym mowa w art. 416 § 4, jednakże nie wcześniej niż po wpłaceniu ceny wykupu.
§ 4. Statut może przewidywać zmianę przedmiotu działalności spółki bez
wykupu, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w
obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
Art. 418. § 1. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym
wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału
zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej

niż pięciu

akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z
których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała wymaga
większości 95% głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze warunki
powzięcia uchwały. Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Uchwała, o której mowa w § 1, powinna określać akcje podlegające
wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również
określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Akcjonariusze, którzy mają
nabyć akcje i głosowali za uchwałą, odpowiadają solidarnie wobec spółki za
spłacenie całej sumy wykupu.
§ 2a. Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu
wykupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w
spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli
akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w terminie, zarząd unieważnia ją w trybie
art. 358, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym numerem
emisyjnym.
§ 2b. Skuteczność uchwały o przymusowym wykupie akcji zależy od
wykupienia

akcji

przedstawionych

do

wykupu

przez

akcjonariuszy

mniejszościowych, których akcje nie zostały objęte uchwałą, o której mowa w § 1.
Akcjonariusze ci, obecni na walnym zgromadzeniu, powinni, w terminie dwóch dni
od dnia walnego zgromadzenia, natomiast pozostali w terminie miesiąca od dnia
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ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do
rozporządzenia spółki. Akcjonariuszy, którzy nie złożą dokumentów akcji w
terminie, uważa się za wyrażających zgodę na pozostanie w spółce.
§ 3. Przepisy art. 417 § 1–3 stosuje się odpowiednio. Po uiszczeniu ceny
wykupu, obejmującej również akcje, o których mowa w § 2b, zarząd powinien
niezwłocznie przenieść wykupione akcje na nabywców. Do dnia uiszczenia całej
sumy wykupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie uprawnienia z
akcji.
§ 4. Przepisów o przymusowym wykupie akcji nie stosuje się do spółek
publicznych.
Art. 4181. § 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż
5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji
przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95%
kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału
zakładowego (akcjonariusze większościowi). Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.
§ 2. Żądanie, o którym mowa w § 1, należy zgłosić do zarządu najpóźniej na
miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze
mniejszościowi, którzy nie zgłosili żądania odkupu ich akcji i chcą być objęci
uchwałą o przymusowym odkupie, powinni najpóźniej w terminie tygodnia od dnia
ogłoszenia porządku obrad walnego zgromadzenia zgłosić do zarządu żądanie
odkupu ich akcji.
§ 3. Uchwała, o której mowa w § 1, powinna określać akcje podlegające
przymusowemu odkupowi oraz akcjonariuszy, którzy są zobowiązani odkupić akcje,
jak również określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Jeżeli uchwała nie
określi innego sposobu podziału akcji przypadających każdemu z nabywców
akcjonariusze większościowi są obowiązani nabyć akcje proporcjonalnie do
posiadanych akcji.
§ 4. Jeżeli uchwała, o której mowa w § 1, nie zostanie podjęta na walnym
zgromadzeniu,

spółka

jest

obowiązana

do

nabycia

akcji

akcjonariuszy

mniejszościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, w celu
umorzenia. Akcjonariusze większościowi odpowiadają wobec spółki za spłacenie
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całej sumy odkupu proporcjonalnie do akcji posiadanych w dniu walnego
zgromadzenia, o którym mowa w § 1.
§ 5. Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu
odkupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia walnego zgromadzenia, złożyć w
spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki.
§ 6. Cena odkupu akcji jest równa wartości przypadających na akcję aktywów
netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy,
pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Do dnia
uiszczenia całej sumy odkupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie
uprawnienia z akcji. Przepisy art. 417 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§ 7. Jeżeli akcjonariusz lub spółka, uczestniczący w odkupie akcji, nie zgadzają
się z ceną odkupu określoną w § 6, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o
wyznaczenie biegłego rewidenta w celu ustalenia ich ceny rynkowej, a w jej braku,
godziwej ceny odkupu. Przepisy art. 312 § 5, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Przepisów o przymusowym odkupie akcji nie stosuje się do spółek
publicznych, spółek w likwidacji oraz spółek w upadłości, chyba że uchwała
walnego zgromadzenia w sprawie przymusowego odkupu akcji zapadła co najmniej
3 miesiące przed ogłoszeniem likwidacji lub upadłości.
Art. 419. § 1. Jeżeli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały
o zmianie statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące
naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze
oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie
akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest
wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu.
§ 2. Przepisy

§

1

stosuje

się

również

do

emisji

nowych

akcji

uprzywilejowanych, które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą
dotychczasowym akcjom uprzywilejowanym, albo przyznają inne uprawnienia,
mogące naruszyć prawa dotychczasowych akcjonariuszy uprzywilejowanych. Nie
dotyczy

to

przypadku,

gdy

statut

przewiduje

emisję

nowych

akcji

uzyskanie

przez

uprzywilejowanych.
§ 3. Zniesienie

przywileju

akcji

niemej

powoduje

akcjonariusza prawa głosu z takiej akcji.
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