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Niniejszy artykuł stanowi kontynuację omówienia procedury odkupu akcji wykluczonych z  obrotu na rynku 
regulowanym, która została wprowadzona w drodze ostatniej doniosłej nowelizacji1 ustawy o ofercie publicznej2 
poprzez dodanie nowego art. 83a i 83b. W pierwszej części artykułu3 omówiono kwestie związane z: tłem wpro-
wadzenia procedury odkupu akcji wykluczonych z obrotu i  jej umiejscowieniem w systemie prawa handlowego 
oraz prawa rynków kapitałowych, charakterystyką spółki, w której odkup akcji jest przeprowadzany, wyłączeniem 
prawa odkupu akcji w przypadku upadłości spółki, przedmiotem odkupu oraz typologią akcjonariuszy uprawnio-
nych do żądania odkupu akcji. Niniejszy tekst przedstawia natomiast kwestie dotyczące wyróżnienia podmiotów 
obowiązanych do przeprowadzenia odkupu akcji oraz szczegółowych aspektów proceduralnych, głównie związa-
nych z zasadami złożenia żądania odkupu, ustalenia ceny odkupu akcji oraz jego finansowania i rozliczenia.

6.3. Podmioty obowiązane do odkupu akcji

6.3.1. Uwagi ogólne

Na podstawie art. 83a ust. 3 zd. 1 u.o.p. wyróżnić można 
dwie kategorie podmiotów zobowiązanych do dokona-
nia i sfinansowania odkupu akcji wykluczonych z obrotu 
na rynku regulowanym, tj. spółkę oraz akcjonariuszy 
pozostających w spółce4. Artykuł 83a u.o.p. nie zezwala 
na wskazanie innych podmiotów, w szczególności spoza 
grona akcjonariuszy, na rzecz których odkup miałby 
zostać przeprowadzany, tak jak ma to miejsce w przy-
padku odkupu wskutek istotnej zmiany działalności spółki, 
co wynika z treści art. 416 § 4 w zw. z art. 417 § 2 i 3 k.s.h.5 

Niezależnie od powyższego, podmiotem, który 
nabywa każdorazowo akcje, jest spółka, tj. odkup akcji 

1 Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217).

2 Ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) – dalej u.o.p. lub ustawa o ofercie publicznej.

3 Część pierwsza artykułu ukazała się w „Przeglądzie Prawa Handlowego” 2020/8, 
s. 47 i n. W niniejszym tekście zachowano ciągłość numeracji śródtytułów. Prezen-
towany jest tutaj stan prawny na dzień 1.03.2021 r.

4 Konstrukcja ta jest identyczna jak w  przypadku odkupu akcji określonego 
w art. 51611 § 5 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 505 ze zm.) – dalej k.s.h., w którym odkup prowadzony jest na rachunek 
spółki lub wspólników pozostających w spółce.

5 Doktryna niemal jednogłośnie uznaje, że w tym wypadku akcje mogą nabywać pod-
mioty także spoza grona akcjonariuszy, co podyktowane jest brzmieniem art. 417 
§ 2 k.s.h. mówiącego o osobach zamierzających wykupić akcje. Por. jeden zamiast 
wielu: R. Pabis [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 3b, Spółka akcyjna. Komentarz. 
Art. 393–490, red. A. Opalski, Warszawa 2016, art. 417 k.s.h., nb 27. 

w konsekwencji prowadzi do nabycia przez spółkę jej 
akcji własnych. Spółka dokonuje bowiem odkupu akcji 
w imieniu własnym, ale na własny rachunek lub na rachu-
nek akcjonariuszy pozostających w spółce. Nie należy 
wykluczyć sytuacji, w których odkup akcji zostanie jed-
nocześnie przeprowadzony na rzecz spółki i akcjona-
riuszy pozostających w spółce. Stanowisko to opiera się 
na zastosowaniu przez ustawodawcę alternatywy łącznej 
„lub” w tym przepisie. W tym wypadku akcje nabywane 
będą wspólnie przez te podmioty, w proporcji przez siebie 
ustalonej. Nie uważam natomiast, żeby spółka w pierwszej 
kolejności miałaby być zobowiązana do nabywania akcji 
na rachunek akcjonariuszy, a dopiero po wyczerpaniu 
ich roszczeń byłaby uprawniona do nabywania na własny 
rachunek. Pogląd taki nie ma uzasadnienia w przepisach6.

6.3.2. Spółka, której akcje wykluczono z obrotu  
na rynku regulowanym

W przypadku pierwszym, tj. w którym spółka doko-
nuje odkupu akcji od akcjonariuszy wykupowanych 
w imieniu i na rachunek własny, ma miejsce sytuacja naby-
wania akcji własnych w celu ich umorzenia, którą reguluje 
art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h. Wniosek ten należy wyprowadzić 
wprost z treści art. 83a ust. 3 w zw. ust. 6 u.o.p. Zgodnie 
z tym ostatnim przepisem, odkupione akcje podlegają 
obligatoryjnie umorzeniu w trybie zarezerwowanym dla 

6 Pogląd tej treści wyraził K. Oplustil na gruncie art. 51611 k.s.h. –  zob. K. Oplustil  
[w:] J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020, art. 51611 k.s.h., 
nb 4.
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umorzenia automatycznego, do którego stosuje się art. 359 
§ 7 k.s.h. Techniczne rzecz biorąc, przypadek odkupu akcji 
przez spółkę w imieniu własnym i na rachunek własny 
z art. 83a ust. 3 zd. 1 u.o.p. należy zakwalifikować jako 
przypadek umorzenia automatycznego ustawowego7. 
Z chwilą dokonana odkupu spółka staje się zobowią-
zana do niezwłocznego ich umorzenia. Zachodzi tutaj 
tożsamość konstrukcyjna z procedurą odkupu określoną 
w art. 51611 § 5 k.s.h.

Spółka może nabyć dowolną liczbę akcji własnych, 
nie jest ona związana żadnym ograniczeniem8. Artykuł 
83a u.o.p. ma charakter lex specialis wobec jakichkolwiek 
ograniczeń przewidzianych w tym zakresie w ustawach.

6.3.3. Akcjonariusze pozostający w spółce

W przypadku drugim natomiast akcje odkupywane 
są przez spółkę w imieniu własnym, ale na rachunek akcjo-
nariuszy pozostających w spółce. Oznacza to, że spółka 
w  tym wypadku odgrywa zasadniczo rolę pośrednika 
w transakcji zachodzącej pomiędzy dwoma odmiennymi 
grupami akcjonariuszy spółki. Jest to rozwiązanie ana-
logiczne do występującego na gruncie przymusowego 
wykupu i przymusowego odkupu w spółce niepublicznej 
oraz wykupu w trybie art. 416 § 4 k.s.h. oraz w trybie 
art. 51611 § 1 k.s.h.

Jak już wcześniej wskazano, w tym wypadku akcjona-
riusze pozostający w spółce dzielą się zasadniczo na dwie 
podgrupy, tj. akcjonariuszy wykupujących oraz akcjona-
riuszy niewyrażających zainteresowania w uczestnictwie 
w odkupie akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulo-
wanym. Podkreślić należy, że nie można zająć tutaj stano-
wiska, iż automatycznie każdy akcjonariusz pozostający 
w spółce zobowiązany jest odkupić akcje od akcjonariuszy 
wykupowanych, brak ku temu bowiem podstaw norma-
tywnych. Charakterystyczne dla odkupu akcji wykluczo-
nych z obrotu na rynku regulowanym jest również to, 
że status akcjonariusza pozostającego w spółce ex lege 
przysługuje, a contrario do art. 83a ust. 1 u.o.p., każ-
demu akcjonariuszowi, który posiada co najmniej, bez-
pośrednio, pośrednio lub w porozumieniu, co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na dzień referencyjny. Akcjona-
riusze ci bowiem w ogóle nie są uprawnieni do złożenia 
żądania odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku 
regulowanym.

Akcjonariuszem wykupującym może być w szczegól-
ności akcjonariusz mniejszościowy, co wynika z przedsta-
wionej już uprzednio dwuetapowej procedury klasyfikacji 
poszczególnych akcjonariuszy.

W przypadku natomiast gdy żaden z akcjonariuszy 
pozostających w spółce nie zdecyduje się uczestniczyć 
w odkupie akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulo-
wanym, to jedynym podmiotem, który będzie zobowiązany 
ten odkup przeprowadzać i finansować, jest spółka. Spółka 

7 O  pojęciu umorzenia ustawowego –  zob. W. Popiołek [w:] Kodeks spółek han-
dlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2015, art. 363 k.s.h., nb 9. 
Postrzegam tutaj wskazany przypadek jako odmianę umorzenia automatycznego, 
które znajduje swoją podstawę prawną nie w statucie spółki (jak nakazuje art. 359 
§ 7 k.s.h.), a w ustawie. Stąd określenie „umorzenie automatyczne ustawowe”.

8 Por. np. art. 51611 § 6 k.s.h., który przewiduje, że spółka może nabyć akcje własne 
o sumarycznej wartości nominalnej do wartości nieprzekraczającej 25% wysokości 
kapitału zakładowego.

może zrezygnować z tej partycypacji wyłącznie wtedy, gdy 
będzie on finansowany przez odpowiednio liczną grupę 
akcjonariuszy wykupujących. Podstawy prawnej dla tego 
stanowiska w szczególności dopatrywać się można, jeśli 
zestawi się art. 83a u.o.p. z  regulacją przymusowego 
odkupu akcji w spółce niepublicznej, w toku której żądanie 
odkupu kierowane jest przez akcjonariuszy mniejszościo-
wych nie do spółki, a do akcjonariuszy większościowych 
tej spółki. Do przeprowadzenia odkupu są zobowiązani 
wszyscy akcjonariusze większościowi, zgodnie z art. 4181 
§ 1 w zw. z § 3 zd. 2 k.s.h. W przypadku braku podjęcia 
wymaganej prawem uchwały, obowiązek przeprowadzenia 
przymusowego odkupu zgodnie z art. 4181 § 4 zd. 1 k.s.h. 
przechodzi na spółkę. Mechanizm ten ma na celu zapew-
nienie skuteczności przeprowadzenia przymusowego 
odkupu w spółce niepublicznej. W przypadku jego braku, 
wymóg przeprowadzenia przymusowego odkupu można 
by łatwo zignorować w drodze konsekwentnego ignoro-
wania żądania złożonego przez akcjonariuszy mniejszoś-
ciowych. Chociaż zachodzi tutaj brak podstaw prawnych 
do przeniesienia tego mechanizmu na grunt odkupu akcji 
z art. 83a u.o.p., to należy zauważyć, że w obydwu wypad-
kach istota przepisów regulujących te przypadki przymu-
sowego odkupu jest ta sama – zapewniona ma zostać moż-
liwość wyjścia akcjonariuszom mniejszościowym ze spółki.

W nawiązaniu do uwag poczynionych w pkt 6.3.2 
niniejszego artykułu, na gruncie omawianej procedury 
nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że w przypadku 
dokonywania odkupu na rachunek akcjonariuszy spółka 
najpierw nabywa akcje własne, a następnie, po rozliczeniu 
odkupu, przenosi je niezwłocznie na rzecz akcjonariuszy 
pozostających w spółce. Zauważyć jednak należy, że przy-
padek ten nie został w ogóle wprost objęty katalogiem 
dozwolonych sytuacji nabycia akcji własnych przez spółki 
akcyjne określonym w art. 362 § 1 k.s.h. Przyjąć zatem 
należy, że stanowi on inny przypadek przewidziany w usta-
wie, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 9 k.s.h.9

7. Procedura odkupu akcji 
wykluczonych z obrotu 
na rynku regulowanym

7.1. Uwagi ogólne

Przebieg procedury odkupu akcji wykluczonych 
z obrotu na rynku regulowanym został przez ustawo-
dawcę uregulowany w sposób wyjątkowo szczątkowy. 
Problem ten staje się widoczny, jeśli dokona się zestawienia 
przepisów regulujących tę procedurę z zakresem prze-
pisów regulujących zbliżone procedury, w szczególności 

9 Co na marginesie oznacza, że pojęcie ustawy na gruncie tego przepisu należy 
wykładać jako dowolną, inną obowiązującą ustawę w Polsce. Nie może być ono 
zawężone wyłącznie do Kodeksu spółek handlowych. Problematyka nabywania 
akcji własnych nie ogranicza się zresztą tylko do tej ustawy. W innym wypadku 
należałoby albo uznać, że przypadek nabycia akcji własnych z art. 83a u.o.p. pozba-
wiony jest podstawy prawnej zakorzenionej w art. 362 § 1 k.s.h., a zatem zachodzi 
tutaj sprzeczność pomiędzy przywołanymi przepisami, albo art. 83a u.o.p. stanowi 
lex specialis wobec art. 362 § 1 k.s.h. 
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z procedurą wykupu akcjonariuszy niezgadzających się 
na istotną zmianę przedmiotu działalności spółki czy też 
procedurami przymusowego wykupu i przymusowego 
odkupu akcji w spółce niepublicznej. Podobnie szcząt-
kowo została uregulowana procedura odkupu praw udzia-
łowych wspólników niezgadzających się na połączenie 
transgraniczne.

Aspektom proceduralnym odkupu akcji wykluczonych 
z obrotu na rynku regulowanym poświęcono właściwie 
wyłącznie art. 83a ust. 2–4 u.o.p.10 Żaden z tych prze-
pisów nie odsyła do norm regulujących zbliżone proce-
dury. Z jednej strony, przesądza to o w pełni komplekso-
wym, wyczerpującym i zamkniętym charakterze regulacji 
odkupu akcji z art. 83a u.o.p., co stoi na przeszkodzie 
sięganiu po inne przepisy w celu wypełnienia powstających 
luk prawnych. Z drugiej strony natomiast, mając świado-
mość ich występowania, lakoniczny sposób uregulowania 
komentowanej procedury przesądza o dopuszczalności 
stosowania tych przepisów per analogiam, a w każdym 
razie o możliwości interpretowania ich przez pryzmat 
istniejących regulacji na gruncie w szczególności Kodeksu 
spółek handlowych. Wniosek ten uzasadniam również 
tym, że skoro ustawodawca zdecydował się uregulować 
odkup z art. 83a u.o.p. w tak ograniczonym zakresie, 
to najwyraźniej pozostawił znaczną swobodę w konstru-
owaniu szczegółowych ram postępowania z procedurą 
odkupu dla podejmowanych decyzji ad hoc przez spółkę 
i  jej akcjonariuszy, w zależności od zaistniałego w kon-
kretnym stanie faktycznym rozkładu struktury akcjona-
riatu oraz źródeł finansowania odkupu. Kształt procedury 
powinno się zatem modelować in casu w granicach dozwo-
lonych przez ustawę.

Procedurę odkupu akcji wykluczonych z  obrotu 
na rynku regulowanym można w danej spółce przeprowa-
dzić tylko jeden raz w kontekście konkretnego wyklucze-
nia tych akcji z obrotu na tym rynku. Przemawia za tym 
redakcja art. 83a ust. 2 i 3 zd. 1 u.o.p. Jeśli w spółce nie 
występuje żaden akcjonariusz mniejszościowy lub żaden 
z nich nie wystąpi z pisemnym żądaniem odkupu w terminie 
określonym w art. 83a ust. 2 u.o.p., odkup nie jest w ogóle 
przeprowadzany. Ponadto wraz z upływem tego terminu, 
możliwość żądania odkupu akcji bezpowrotnie wygasa. 
Należy jednak zauważyć, że jeśli dana spółka została wyklu-
czona z obrotu na rynku regulowanym, a następnie zostanie 
powtórnie na niego wprowadzona, ponownie zaistnieje 
możliwość przeprowadzenia odkupu akcji w razie kolejnego 
sankcyjnego wykluczenia akcji z obrotu na nim.

Aby przeprowadzić odkup akcji wykluczonych 
z obrotu na rynku regulowanym, wystarczające jest, aby 
choćby jeden akcjonariusz wystąpił z żądaniem odkupu 
akcji. Ustawa nie przewiduje żadnego minimalnego progu 
co do liczby wniesionych żądań czy też minimalnej wartości 
odkupu, aby mógł on zostać skutecznie przeprowadzony.

Dla celów porządkowych, niniejszym prezentowany jest 
tutaj uproszczony zarys przebiegu procedury odkupu 
akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym. 

10 Pomijam tutaj odesłanie zawarte w  art. 83a ust. 6 zd. 3 u.o.p. do przepisów 
o umorzeniu automatycznym akcji. Kwestia następczego postępowania z naby-
tymi akcjami własnymi leży już poza samą procedurą odkupu akcji.

Przepisy ustawy o ofercie publicznej nie narzucają poniż-
szych ram prawnych, niemniej jednak możliwe jest ich 
wyinterpretowanie w poniższym kształcie w oparciu 
o zdarzenia wymienione w art. 83a u.o.p.:
1)  wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym;
2)  trzymiesięczny okres na składanie żądań odkupu akcji 

przez akcjonariuszy mniejszościowych, rozpoczyna-
jący swój bieg od dnia wykluczenia ich z obrotu lub 
uprawomocnienia się wyroku sądu administracyj-
nego oddalającego skargę na decyzję Komisji Nadzoru 
Finansowego (dalej Komisja);

3)  ukonstytuowanie się grupy akcjonariuszy wykupo-
wanych (dzień upływu terminu na składanie żądań 
odkupu akcji);

4)  przeprowadzenie ustaleń pomiędzy spółką a akcjona-
riuszami pozostającymi w spółce, dotyczących zasad 
przeprowadzenia i finansowania odkupu akcji;

5)  dzień odkupu (przypada najwcześniej po upływie 
trzech miesięcy od dnia określonego w pkt 3;

6)  rozliczenie odkupu (zapłata za odkupione akcje, 
przeniesienie przez spółkę akcji lub umorzenie akcji 
własnych). 

Nadmienić należy, że przebieg zdarzeń określonych 
w pkt 4–6 jest dość płynny i w dużej mierze ich finalny 
rozkład będzie podlegać zmianom podyktowanym stanem 
faktycznym istniejącym na gruncie konkretnej spółki.

7.2. Żądanie odkupu akcji wykluczonych z obrotu

7.2.1. Termin na złożenie żądania odkupu akcji

Artykuł 83a ust. 2 u.o.p. określa termin na złożenie 
przez akcjonariusza mniejszościowego pisemnego 
żądania odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku 
regulowanym. Elementem specyficznym tej regulacji 
jest wskazanie dwóch odmiennych zdarzeń, z których 
zaistnieniem zaczyna się bieg tego terminu. Akcjona-
riusz mniejszościowy uprawiony jest zatem do złożenia 
pisemnego żądania w terminie trzech miesięcy od dnia:
1)  zgodnie z art. 83a ust. 2 zd. 1 u.o.p. – wykluczenia 

akcji z obrotu na rynku regulowanym albo
2)  zgodnie z art. 83a ust. 2 zd. 2 u.o.p. – uprawomocnie-

nia się wyroku oddalającego skargę do sądu admini-
stracyjnego na decyzję, w której Komisja wyklucza lub 
żąda wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowany, 
jeśli taka skarga została wniesiona. 

Poczynić należy tutaj kilka uwag odnośnie do kon-
strukcji tego przepisu. Po pierwsze, zdanie drugie tego 
przepisu stanowi lex specialis wobec jego zdania pierw-
szego. Po drugie, ten alternatywny termin ma zastosowa-
nie wyłącznie w przypadku wykluczenia akcji z obrotu 
na rynku regulowanym przez Komisję, nie znajduje on 
bowiem zastosowania wobec decyzji o wykluczeniu pod-
jętej przez Giełdę Papierów Wartościowych11. Po trzecie, 

11 Brak instrumentów prawnych umożliwiających zaskarżenie decyzji Giełdy Papie-
rów Wartościowych do sądu administracyjnego. Wniosek ten wypływa również 
wprost z brzmienia przepisu, który zawęża jego stosowanie do decyzji wydanej 
przez Komisję.
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przepisu tego nie należy interpretować w ten sposób, 
że odkup ma nastąpić w terminie trzech miesięcy od któ-
regokolwiek z tych zdarzeń12. Tego rodzaju interpretację 
może sugerować szczególnie zd. 2 tego ustępu, posłu-
gujące się pojęciem „termin odkupu”, co wskazywałoby 
na jego krańcową datę. Wniosek ten jest nieuprawniony 
w świetle art. 83a ust. 3 zd. 1 u.o.p., z którego wprost 
wynika, że odkup jest dokonywany dopiero po upływie 
omawianego trzymiesięcznego terminu. Po czwarte, odno-
tować należy, że przyjęty termin trzech miesięcy jest spójny 
z terminami przyjętymi na gruncie przymusowego wykupu 
oraz przymusowego odkupu akcji w spółce publicznej 
(por. art. 82 i 83 u.o.p.), ustawodawca zatem najwyraź-
niej dąży do zachowania spójności długości terminów 
odnoszących się do procedur wykupów/odkupów akcji 
w spółkach publicznych.

Dzień wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowa-
nym należy rozumieć jako rzeczywisty dzień wykluczenia 
tych akcji z obrotu, tj. dzień, w którym akcje zostają wyco-
fane z obrotu, a z dniem tym spółka traci status spółki pub-
licznej zgodnie z art. 91 ust. 2 u.o.p. Brak natomiast pod-
staw do przyjęcia stanowiska, że miałby być to inny dzień, 
np., dzień wydania decyzji przez Komisję czy też uzyskania 
przez tę decyzję waloru ostateczności. Zgodnie z art. 96 
ust. 5 u.o.p. w decyzji o wykluczeniu akcji z obrotu Komisja 
określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego 
występuje ten skutek13. Dokonując analizy praktyki Komi-
sji w zakresie wydawania decyzji o tego rodzaju skutku 
prawnym, zauważyć należy, że Komisja z zasady wyzna-
cza dzień wykluczenia akcji z obrotu na dzień przypada-
jący dopiero po uzyskaniu przez wydaną decyzję waloru 
ostateczności. Najczęściej w komunikacie o wymierzeniu 
tego rodzaju sankcji wskazywany jest przewidywany dzień 
wystąpienia tego skutku pod warunkiem bezskutecznego 
upływu miesięcznego terminu na wniesienie przez uka-
raną spółkę wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. 
W tym ujęciu dzień wykluczenia akcji z obrotu nastę-
pować ma po upływie 14 dni od dnia uzyskania waloru 
ostateczności wydanej decyzji14. Praktykę tę należy ocenić 
jako prawidłową, bowiem dąży ona do zapewnienia, aby 
sankcja w postaci wykluczenia akcji z obrotu nie występo-
wała wcześniej niż po wyczerpaniu zwyczajnych środków 
odwoławczych przewidzianych w Kodeksie postępowania 
administracyjnego15. Niepożądane byłoby bowiem, aby 
z zasady skutek ten już nastąpił, gdy zachodzi uzasadnione 
ryzyko zaskarżenia wydanej decyzji. Komisja swoją prak-
tykę głównie argumentuje działaniem w interesie inwe-
storów, którzy tym samym uzyskują stosowną ilość czasu 

12 Identycznie skonstruowany jest art. 51611 § 2 k.s.h.: „Wspólnicy składają spółce 
pisemne żądanie odkupu w  terminie dziesięciu dni od dnia podjęcia uchwały 
o  połączeniu”. Nie budzi tutaj żadnych wątpliwości, że przepis ten wyzna-
cza termin na złożenie żądania, a  nie zrealizowanie odkupu. Por. K. Oplustil  
[w:] J. Bieniak i in., Kodeks…, art. 51611 k.s.h., nb. 2.

13 P. Wajda [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, 
L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa 2018, art. 96 u.o.p., nb 11.

14 Por. np. komunikaty Komisji: z  30.10.2019 r. w  sprawie wykluczenia akcji 
WILBO S.A.; z 22.05.2018 r. w sprawie wykluczenia akcji HAWE S.A. z obrotu 
na rynku regulowanym; z 15.09.2017 r. w sprawie terminu wykluczenia akcji 
Cash Flow S.A. z  obrotu na rynku regulowanym; z  31.05.2017 r. w  sprawie 
doręczenia decyzji Komisji dotyczącej spółki Petrolinvest S.A.; z 14.02.2017 r. 
w sprawie wykluczenia akcji Calatrava Capital S.A. (Komunikat z 344. posiedze-
nia Komisji). Treść przedmiotowych komunikatów dostępna jest na stronie inter-
netowej Komisji.

15 Ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 256 ze zm.).

na reakcję i podjęcie decyzji co do dalszego uczestnictwa 
w spółce w związku z wykluczeniem jej akcji z obrotu.

Nie sposób nie zauważyć, że pomiędzy zdaniem pierw-
szym i zdaniem drugim art. 83a ust. 2 u.o.p. zachodzi istotna 
niespójność wewnętrzna. Przepis ten ewidentnie został sfor-
mułowany w sposób wadliwy, a przez to przeprowadze-
nie jego poprawnej wykładni powoduje znaczne trudności. 
Wydaje się, że ratio legis stojące za wprowadzeniem alterna-
tywnego terminu początkowego, od którego bieg zaczyna 
termin na złożenie żądania odkupu akcji przez akcjonariusza 
mniejszościowego, sprowadza się do kwestii niemożności 
odwrócenia skutków w postaci przeprowadzenia zmian 
w strukturze akcjonariatu byłej spółki publicznej. Zgodnie 
z art. 61 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi16 sam fakt wniesienia skargi nie wstrzymuje wykona-
nia ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia akcji z obrotu 
na rynku regulowanym17. Natomiast art. 61 § 6 pkt 2 p.p.s.a. 
stanowi, że wstrzymanie wykonania decyzji traci moc z dniem 
uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę. 
Od strony konstrukcyjnej zachodzi zatem pewne podobień-
stwo pomiędzy art. 83a ust. 2 zd. 2 u.o.p. a art. 61 § 1, § 3 i § 6 
pkt 2 p.p.s.a. Zajmuję zatem stanowisko, że w pewien sposób 
art. 83a ust. 2 zd. 2 u.o.p. stanowi lex specialis wobec art. 61 
§ 3 p.p.s.a., stanowiąc, że sam fakt wniesienia skargi na decyzję 
Komisji wykluczającej lub żądającej wykluczenia akcji z obrotu 
na rynku regulowanym uzasadnia wstrzymanie biegu proce-
dury odkupu tych akcji ex lege18. Ustawodawca najwyraźniej 
wyszedł z założenia, że sam fakt wniesienia skargi na przedmio-
tową decyzję do sądu administracyjnego wiąże się z pewnym 
ryzykiem finalnego uchylenia lub stwierdzenia nieważności 
wydanej decyzji, co uzasadnia odsunięcie w czasie rozpoczęcia 
procedury odkupu akcji aż do momentu, gdy powstałe w ten 
sposób wątpliwości zostaną prawomocnie rozstrzygnięte 
przez sąd administracyjny. Innymi słowy, już sam fakt wnie-
sienia skargi do sądu administracyjnego aktywuje dyspozycję 
zdania drugiego. W rezultacie wydaje się za zasadne przy-
jęcie, że w razie wniesienia skargi do sądu administracyj-
nego istnieją dwa odrębne terminy, w których można wnieść 
żądanie odkupu akcji, tj. termin wynikający ze zdania pierw-
szego i termin wynikający ze zdania drugiego. Procedura 
odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym 
pozostaje natomiast jedna, wspólna dla żądań złożonych  
w tych obydwu terminach.

Powyższa konstatacja nie usuwa jednak wszystkich 
problemów związanych z niejasną konstrukcją przepisu 
art. 83a ust. 2 zd. 2 u.o.p. Jest on zwyczajnie sprzeczny 
wewnętrznie. Z jednej strony stanowi, że w razie złoże-
nia skargi do sądu administracyjnego termin na złożenie 
żądania odkupu zaczyna bieg w innym momencie w przy-
szłości, a z drugiej strony, do owego odsunięcia terminu 
początkowego w czasie dochodzi tylko w razie uprawo-
mocnienia się wyroku oddalającego skargę19. Pomija się 

16 Ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) – dalej p.p.s.a.

17 Por. postanowienie NSA z 18.04.2008 r., II FZ 68/08, LEX nr 472356.
18 Oczywiście art. 83a ust. 2 u.o.p. nie ma charakteru przepisu proceduralnego 

w  kontekście postępowania sądowoadministracyjnego. W  żaden sposób nie 
wstrzymuje on wykonania przedmiotowej decyzji Komisji.

19 Ponadto na uwadze należy mieć, że pomiędzy formalnym wniesieniem skargi 
a uprawomocnieniem się wyroku oddalającego skargę w praktyce upływają około 
2–3 lata z uwagi na dwuinstancyjność postępowania sądowoadministracyjnego. 
Na etapie wniesienia skargi trudno antycypować, jakie finalnie zapadnie roz-
strzygnięcie w sprawie.
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przy tym inne formy zakończenia postępowania sądowo-
administracyjnego, które na gruncie tego postępowania 
wywołują tożsame skutki prawne. W szczególności mowa 
o wydaniu postanowienia: (i) o umorzeniu postępowania 
zgodnie z art. 161 § 1 p.p.s.a. oraz (ii) odrzuceniu skargi 
z przyczyn określonych w art. 58 § 1 p.p.s.a. Artykuł 83a 
ust. 2 zd. 2 u.o.p. de lege lata kreuje lukę prawną, tj. nie 
jest jasne, od jakiego momentu liczyć termin na wniesienie 
żądania w razie wydania wzmiankowanych postanowień 
przez sąd administracyjny. Literalnie rzecz ujmując, prze-
pis ten powinien być stosowany wyłącznie, jeśli dojdzie 
do merytorycznego rozpatrzenia skargi20, co byłoby rów-
noznaczne z tym, że sam fakt wniesienia skargi do sądu 
administracyjnego nie wpływa w ogóle na przesunięcie ter-
minu początkowego na złożenie żądania odkupu akcji. Sku-
tek ten zostanie dopiero wywołany wraz z uprawomocnie-
niem się wyroku. Innymi słowy, aż do tego momentu obowią-
zuje termin pierwotny, tj. wynikający ze zdania pierwszego. 
W moim odczuciu zawarte rozwiązanie w zdaniu drugim 
należy stosować per analogiam do postanowień kończących 
postępowanie w sprawie, jeśli skutkiem ich wydania jest 
utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji Komisji.

Uzupełniająco należy jeszcze podkreślić, że art. 83a 
ust. 2 zd. 2 u.o.p. nabiera większego sensu, jeśli jest inter-
pretowany wraz z art. 83a ust. 3 zd. 1 u.o.p. W razie 
bowiem zaskarżenia decyzji Komisji wykluczającej lub 
żądającej wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulo-
wanym i uprawomocnienia się wyroku ją oddalającego, 
termin trzymiesięczny wskazany w art. 83a ust. 3 zd. 
1 u.o.p. należy liczyć dopiero od dnia uprawomocnie-
nia się tego wyroku, a nie od dnia faktycznego wykluczenia 
akcji z obrotu na tym rynku.

7.2.2. Treść i charakter prawny żądania odkupu akcji

Złożenie żądania odkupu akcji przez choćby jednego 
akcjonariusza mniejszościowego jest warunkiem sine qua 
non zainicjowania procedury z art. 83a u.o.p. Żądanie 
to musi zostać złożone spółce w terminie trzech mie-
sięcy od dnia określonego w art. 83a ust. 2 u.o.p.21 Jest 
to termin materialny, zawity. W razie jego bezskutecz-
nego upływu prawo do żądania odkupu akcji przez 
danego akcjonariusza mniejszościowego wygasa bez-
powrotnie. Ocenę, czy dany akcjonariusz mniejszoś-
ciowy dochował terminu na złożenie żądania odkupu 
akcji, należy przeprowadzić przez pryzmat art. 61 § 1 
Kodeksu cywilnego22. Zasady obliczania terminu regu-
lują przepisy art. 111 i n. k.c.23 Dla dochowania tego 
terminu wystarczające jest, aby dany akcjonariusz mniej-
szościowy przedłożył swoje żądanie w tym terminie. 

20 Przepis nie odwołuje się do kategorii orzeczeń wydawanych przez sądy admini-
stracyjne, a do jednej z form orzeczeń (obok postanowień), jakim jest wyrok. Sąd 
administracyjny wydaje wyrok tylko, jeśli dokonuje merytorycznego rozpatrzenia 
sprawy. Zob. M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz [w:] Prawo 
o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, 
M. Wierzbowski, Warszawa 2019, art. 132 k.p.a., nb 2, 3 i 8.

21 Zob. szerzej uwagi w podrozdziale 7.2.1.
22 Ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) 

– dalej k.c.
23 Podobnie na gruncie procedury odkupu z  art. 51611 k.s.h. M. Rodzynkiewicz 

– zob. M. Rodzynkiewicz [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 4, Łączenie, podział 
i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz. Art. 491–633, red. A. Opal-
ski, Warszawa 2016, art. 51611 k.s.h., nb 3.

W razie kwestionowania zasadności czy prawidłowości 
wniesionego żądania odkupu, może być ono uzupeł-
nione również po upływie tego terminu. Przepis ten ani 
nie określa minimalnej treści żądania odkupu, ani nie 
wskazuje jakichkolwiek dokumentów, które powinny 
być do niego załączone. 

Wątpliwości wywołuje, czy żądanie odkupu akcji 
musi opiewać na wszystkie akcje posiadane przez danego 
akcjonariusza mniejszościowego, czy tylko część z nich. 
Z jednej strony, za stanowiskiem pierwszym przemawia 
literalne brzmienie art. 83a ust. 1 in fine u.o.p. („może 
żądać odkupu posiadanych na ten dzień akcji”) oraz cel tej 
instytucji, która zmierza do ułatwienia wyjścia ze spółki 
jej akcjonariuszom24. Z drugiej strony, obecna konstruk-
cja prawna tej procedury zawężona została wyłącznie 
do akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowa-
nym oraz – co najważniejsze – odkup dotyczy wyłącznie 
akcji posiadanych przez akcjonariusza mniejszościowego 
na dzień referencyjny. Później nabyte akcje nie mogą 
nim być w ogóle objęte. Moim zdaniem te rozbieżności 
przesądzają o możliwości ograniczenia zakresu żądania 
odkupu akcji tylko do części posiadanego pakietu25, skoro 
procedura ta nie prowadzi każdorazowo do obowiązko-
wego odkupu wszystkich posiadanych akcji. Akcjonariusz 
powinien zatem dysponować swobodą podjęcia decyzji 
co do odsprzedaży tylko niektórych z posiadanych akcji.

Zgodnie z art. 83a ust. 2 zd. 1 u.o.p. żądanie odkupu 
akcji składane jest spółce w  formie pisemnej przez 
akcjonariusza mniejszościowego. Jest to jedyny wymóg 
co do formy stawiany tutaj przez ustawodawcę26, pod-
czas gdy przepis ten nie wskazuje żadnych wymogów 
co do treści. Oznacza to, że treść żądania odkupu akcji 
może mieć dowolną treść, byleby wynikało z niej bezwa-
runkowe oświadczenie woli żądania odpłatnego nabycia 
akcji danego akcjonariusza mniejszościowego przez spółkę. 
Na potrzeby praktyki postulować należy, aby pisemne 
żądanie wskazywało konkretne akcje, których odkupu 
domaga się akcjonariusz mniejszościowy, tj. poprzez 
wskazanie przede wszystkim ich liczby, serii, numerów27 
lub innych oznaczeń umożliwiających zidentyfikowanie 
akcji mających zostać odkupionymi (w szczególności kod 
LEI28), a także ceny odkupu określonej zgodnie z art. 79 
ust. 1–3 u.o.p. Wskazanie tych danych ułatwi realizację 
żądania odkupu akcji. W sytuacji gdy żądanie nie wska-
zuje konkretnej liczby akcji objętej żądaniem, należy 

24 Analogicznie do wykupu z art. 416 § 4 k.s.h., który również oparty jest na zasadzie 
dobrowolnego wyjścia akcjonariusza ze spółki z uwagi na brak zgody na istotną 
zmianę przedmiotu działalności spółki. W  tym wypadku wyjście ze spółki 
wiąże się z koniecznością wykupu wszystkich jego akcji, o czym przesądza expres-
sis verbis art. 416 § 4 zd. 1 k.s.h.

25 Tak na gruncie przymusowego odkupu w spółce publicznej T. Sójka [w:] Prawo 
rynku kapitałowego, red. T. Sójka, Warszawa 2015, art. 83 pkt 4 u.o.p.; oraz 
J.A. Witosz na gruncie procedury odkupu z art. 51611 k.s.h. – zob. J.A. Witosz 
[w:] Kodeks spółek handlowych, t. 4, Komentarz do art. 491–633, red. A. Kidyba, 
Warszawa 2018, art. 51611 k.s.h., pkt 4.

26 A contrario, żądanie odkupu akcji złożone w formie ustnej pozostaje bezskuteczne.
27 Informacje te możliwe są do uzyskania, jeśli akcje spółki zostaną zarejestrowane 

w  rejestrze akcjonariuszy, o  który mowa w  art. 3283 k.s.h. (wchodzi w  życie 
1.03.2021 r.). Akcje zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych pozba-
wione są tego rodzaju oznaczeń.

28 Legal Entity Identifier –  unikalny identyfikator osób prawnych nadawany im 
w  skali globalnej. Spółki notowane na rynku regulowanym są zobowiązane 
do jego posiadania, umożliwia on m.in. łatwą identyfikację wyemitowanych przez 
nich papierów wartościowych.
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domniemywać, że obejmuje ono wszystkie akcje posiadane 
przez akcjonariusza mniejszościowego na dzień referencyjny.

Pewnym istotnym problemem, nieporuszonym 
w ogóle przez ustawodawcę, może być w praktyce wyka-
zanie, że akcje wskazane w żądaniu odkupu przysługiwały 
w dniu referencyjnym danemu akcjonariuszowi. Przedkła-
danie na ten cel świadectwa rejestrowego, o którym mowa 
w art. 3286 k.s.h. (obowiązującym od 1.03.2021 r.) lub 
imiennego świadectwa depozytowego, o którym mowa 
w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi29, jest 
częściowo bezzasadne, gdyż zmierza to wyłącznie do wyka-
zania posiadania statusu akcjonariusza na dzień wystawie-
nia tych świadectw. Przyjąć należy zatem, że akcjonariusz 
mniejszościowy może przedstawiać dowolne dowody 
na potwierdzenie posiadania akcji mających być przed-
miotem odkupu na dzień referencyjny (w szczególności 
dowody objęcia lub nabycia akcji, uprzednio wystawione 
świadectwa depozytowe, wyciągi z rachunku papierów 
wartościowych itd.). Żądanie odkupu akcji powinno zostać 
zatem uzupełnione o tego rodzaju załączniki, gdyż w prze-
ciwnym wypadku spółka może kwestionować zasadność 
odkupienia wskazanych akcji przez danego akcjonariusza 
mniejszościowego. Przedłożenie świadectwa rejestrowego 
lub imiennego świadectwa depozytowego konieczne jest 
natomiast w celu wykazania statusu akcjonariusza na dzień 
złożenia żądania odkupu, wymóg ten wynika jednak już 
z zasad ogólnych. W ten sposób dany podmiot wyka-
zuje swoją legitymację do złożenia żądania odkupu akcji. 
Umożliwia to również wykazanie związku zachodzącego 
pomiędzy akcjami posiadanymi na dzień referencyjny oraz 
dzień złożenia żądania odkupu.

Uprawnienie akcjonariusza mniejszościowego należy 
zakwalifikować jako jednostronne oświadczenie woli 
o skutku prawnokształtującym30, przy czym ze wskaza-
niem, że skutek prawny złożonego oświadczenia woli 
zachodzi z dniem upływu terminu na złożenie pisemnego 
żądania odkupu akcji. Dopuścić zatem należy możliwość 
odstąpienia od złożonego oświadczenia woli pod warun-
kiem złożenia kolejnego stosownego oświadczenia woli 
w tym terminie, zasadniczo w tej samej formie, tj. w formie 
pisemnej złożonej spółce.

Wraz z upływem terminu trzymiesięcznego na złożenie 
żądania odkupu akcji, każde ze złożonych oświadczeń 
woli przez poszczególnych akcjonariuszy mniejszościo-
wych staje się ostateczne i nieodwołalne. Stanowisko 
to wynika z faktu, że spółka może przystąpić do rozli-
czenia złożonych żądań odkupu akcji dopiero po upływie 
terminu na składanie tych żądań oraz również pozostaje 
ona nimi związana. Z tym terminem dochodzi również 
do ukonstytuowania się ostatecznie dwóch grup akcjo-
nariuszy, tj. akcjonariuszy pozostających w spółce oraz 
akcjonariuszy wykupowanych. Jakiekolwiek dokony-
wanie zmian po tym terminie utrudniałoby rozliczenie 
odkupu akcji wykluczonych z obrotu. 

29 Ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 20202 r. 
poz. 89 ze zm.) – dalej u.o.i.f.

30 Analogicznie na gruncie przymusowego odkupu w  spółce publicznej: T. Sójka 
[w:] Ustawa…, art. 83 u.o.p., pkt 5; oraz zasadniczo M. Dyl [w:] Ustawa o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz, red. A. Chłope-
cki, M. Dyl, Warszawa 2014, LEX, art. 83 u.o.p., pkt 5.3.

Konsekwencją oświadczenia woli złożonego przez 
akcjonariusza mniejszościowego jest powstanie zobowią-
zania do zbycia akcji wskazanych w żądaniu ich odkupu 
na rzecz spółki. Jednocześnie spółka staje się zobowią-
zana do ich nabycia po cenie ustalonej zgodnie z art. 83a 
ust. 4 u.o.p. Moim zdaniem brak natomiast podstaw praw-
nych do kreowania nienazwanej umowy o odkup akcji 
wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym pomiędzy 
akcjonariuszem wykupowanym a spółką, do której zawar-
cia miałoby dojść w toku tej procedury. Nie jest bowiem 
jasne, na jakich zasadach i w którym momencie spółka 
miałaby złożyć oświadczenie woli zawarcia tego rodzaju 
umowy. Ponadto, z przymusowego dla spółki charakteru 
omawianej procedury (spółce przypisano rolę pasywną 
– nie może ona w ogóle odmówić realizacji odkupu akcji) 
wynika, że już sam fakt złożenia oświadczenia woli przez 
jej akcjonariusza mniejszościowego powinien być poczyty-
wany za wystarczający dla jego dojścia do skutku. W przy-
padku zatem gdyby spółka odmawiała uiszczenia zapłaty 
ceny odkupu akcji, akcjonariusz mniejszościowy może 
wnieść do sądu powództwo o zapłatę tej ceny31. Tego 
rodzaju interpretacja współgra z przymusowym charak-
terem komentowanej procedury oraz ułatwia ochronę 
interesów akcjonariuszy wykupowanych.

Każdy z  akcjonariuszy mniejszościowych składa 
żądanie odkupu akcji w  swoim imieniu. Oznacza to, 
że pomimo obowiązku wspólnego rozliczenia odkupu 
akcji wykluczonych z  obrotu na rynku regulowanym 
w świetle art. 83a ust. 3 zd. 1 u.o.p., pomiędzy każdym 
z akcjonariuszy wykupowanych z osobna a spółką powstaje 
odrębny, autonomiczny stosunek prawny kształtujący obo-
wiązek zbycia akcji na rzecz spółki oraz zapłaty na rzecz 
akcjonariusza wykupowanego ceny odkupu akcji. Innymi 
słowy, liczba tych stosunków prawnych równa się liczbie 
akcjonariuszy wykupowanych. Przepisy natomiast nie dają 
podstaw do wykreowania stosunku prawnego łączącego 
akcjonariuszy wykupowanych z akcjonariuszami pozosta-
jącymi w spółce w związku z przedmiotową procedurą. 
Oznacza to, że w szczególności akcjonariusze wykupu-
jący nie mogą być zobowiązani do zapłaty ceny odkupu 
akcji wobec akcjonariuszy wykupowanych ex lege, chyba 
że przyjmą na siebie taką odpowiedzialność w drodze 
zawarcia umowy.

7.3. Ustalenie zasad finansowania oraz rozliczenia 
odkupu akcji

7.3.1. Sposób ustalenia podmiotów dokonujących  
odkupu akcji

Kwestią w  ogóle nierozstrzygniętą przez ustawo-
dawcę jest określenie, w jaki sposób mają zostać usta-
lone podmioty, na rzecz których zostaną odkupione akcje 
wykluczone z obrotu na rynku regulowanym. Jak wspo-
mniano wcześniej, mogą nimi być wyłącznie: spółka oraz 
akcjonariusze pozostający w spółce. W świetle art. 83a 
ust. 1 zd. 1 u.o.p. żądanie odkupu akcji kierowane jest 
zawsze do spółki, a  nie do pozostałych akcjonariu-
szy. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, że ciężar 

31 Analogicznie T. Sójka [w:] Ustawa…, art. 83 u.o.p., pkt 5.3.
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przeprowadzenia procedury odkupu akcji został przez 
ustawodawcę nałożony na spółkę, a nie na akcjonariuszy 
wykupujących (o ile w ogóle występują na gruncie danej 
procedury odkupu akcji). W rezultacie, to spółka powinna 
zorganizować wszelkie kwestie związane z prawidłowym 
przeprowadzeniem i rozliczeniem odkupu akcji.

Przepisy regulujące odkup akcji wykluczonych z obrotu 
na rynku regulowanym należy uznać za mające charakter 
lex specialis wobec wszelkich ustawowych i umownych 
(tutaj wynikających zarówno z postanowień statuto-
wych, jak i umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami) 
przypadków ustanawiania ograniczeń rozporządzalnoś-
cią oraz zbywalnością akcji. Akcjonariusze wykupujący 
i wykupowani nie pozostają nimi w ogóle związani, a ich 
naruszenie nie może być poczytywane za jakikolwiek 
przypadek naruszenia prawa lub zaciągniętych w tym 
zakresie zobowiązań. W przeciwnym razie realizacja 
uprawnień przysługujących ex lege akcjonariuszom 
mniejszościowym byłaby co najmniej utrudniona. 

Niezwłocznie po upływie trzymiesięcznego terminu 
na złożenie żądania odkupu akcji przez akcjonariuszy 
mniejszościowych spółka powinna sporządzić listę akcjo-
nariuszy wykupowanych, tj. tych akcjonariuszy mniejszoś-
ciowych, którzy złożyli żądanie odkupu akcji w przypi-
sanym terminie. Następnie spółka powinna zawiadomić 
w sposób zwyczajowo przyjęty32 o zainicjowaniu proce-
dury odkupu akcji oraz liczbie akcji objętych odkupem. 
Jednocześnie należy wskazać termin planowanego dnia 
wykupu, z zastrzeżeniem, że w braku otrzymania zgło-
szeń od zainteresowanych akcjonariuszy pozostających 
w spółce, spółka zobowiązana będzie w całości sfinanso-
wać i rozliczyć odkup akcji. W zakreślonym przez spółkę 
terminie (nie ma on charakteru terminu zawitego) akcjo-
nariusze pozostający w spółce mogą zgłosić spółce swoją 
wolę partycypowania w odkupie.

Z uwagi na całkowity brak uregulowania tej kwe-
stii przez ustawodawcę należy przyjąć pełną dowolność 
formy dokonania w tym zakresie ustaleń pomiędzy spółką 
a akcjonariuszami pozostającymi w spółce. Przykładowo: (i) 
zawarta może zostać (jedna lub więcej) umowa o partycypa-
cję i finansowanie odkupu akcji; (ii) kwestie te mogą zostać 
rozstrzygnięte w drodze uchwały podjętej przez walne zgro-
madzenie akcjonariuszy; (iii) akcjonariusze mogą przyjąć 
subsydiarną odpowiedzialność za sfinansowanie odkupu 
lub zabezpieczyć jego wykonanie (w drodze ustanowie-
nia zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych); (iv) spółka 
może przyjmować zapisy od akcjonariuszy w celu odkupie-
nia na ich rzecz akcji. Tym samym, wszelkie wewnętrzne 
aspekty przeprowadzenia odkupu akcji powinny zostać 
ustalone pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami, a w tym 
celu wykreowane pomiędzy nimi stosunki prawne pozostają 
oderwane i niezależne od stosunków prawnych łączących 
akcjonariuszy wykupowanych ze spółką.

Na uwadze jednak należy mieć, że ostatecznie 
to spółka jest zobowiązana do przeprowadzenia odkupu 

32 Najlepiej na jej stronie internetowej, do czego – na mocy art. 5 § 5 k.s.h. – jest 
zobowiązana spółka akcyjna. Nie wyklucza to oczywiście wykorzystania innych 
kanałów komunikacji, takich jak poczta elektroniczna czy tradycyjna, pod warun-
kiem niedyskryminacyjnego charakteru tego środka.

akcji i w razie niepodjęcia w tym względzie żadnych usta-
leń do dnia odkupu akcji to ona będzie zobowiązana go 
w pełni sfinansować.

7.3.2. Sposób ustalenia źródła finansowania odkupu akcji

Jak już podkreślono, zgodnie z art. 83a ust. 3 u.o.p., 
podmiotem obowiązanym do przeprowadzenia odkupu 
akcji jest spółka. Od strony technicznej zatem to ona jest 
zobowiązana zapłacić cenę odkupu akcji poszczególnym 
akcjonariuszom wykupowanym. Kwestia ta jednak nie 
wpływa na problematykę ustalenia źródła finansowania 
odkupu akcji. Źródła finansowania odkupu akcji są dwa: 
majątek spółki (w przypadku nabywania na rachunek 
spółki) oraz majątek akcjonariuszy wykupujących (w przy-
padku nabywania na ich rachunek).

W przypadku finansowania odkupu akcji za pomocą 
majątku spółki nie jest do końca jasne, skąd mają 
pochodzić środki pieniężne na zaspokojenie roszczeń 
akcjonariuszy wykupowanych. Artykuł 83a u.o.p. nie 
zawiera w tym względzie żadnych zasad, w szczególno-
ści nie ustanawia obowiązku utworzenia dla tego celu 
odrębnego kapitału rezerwowego33. Powinny zatem być 
przyjęte ogólne zasady dotyczące dokonywania wypłat 
z majątku spółki (kapitałów własnych spółki) na rzecz 
jej akcjonariuszy. Mając na uwadze, że nabywanie akcji 
przez spółkę na jej rachunek stanowi odmianę umorze-
nia automatycznego, a uiszczenie ceny odkupu akcji 
jest równoznaczne z uiszczeniem na rzecz akcjonariusza 
spłaty umorzeniowej, finansowanie tej ceny powinno być 
dokonywane z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spó-
łek handlowych dotyczących finansowania umorzenia 
akcji własnych34. Zasadniczo zatem, w tym wypadku 
źródłem finansowania ceny odkupu akcji jest tzw. fun-
dusz dywidendowy określony w art. 348 § 1 k.s.h. 
(jeśli następcze obniżenie kapitału zakładowego spółki 
w związku z umorzeniem akcji ma być dokonane bez 
przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, 
zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h.). W tym wypadku 
zapłata ceny odkupu akcji następuje kosztem kwoty, 
która mogłaby zostać przeznaczona do podziału pomię-
dzy akcjonariuszy spółki. Alternatywnie, dopuszczalne 
jest finansowanie odkupu akcji w drodze uwolnienia 
środków pochodzących z kapitału zakładowego przez 
obniżenie jego wysokości, co wymaga jednak przepro-
wadzenia uprzednio postępowania konwokacyjnego. 
Brak przeszkód do sfinansowania zapłaty ceny odkupu 
za pomocą obu tych metod. 

W przypadku natomiast finansowania odkupu akcji 
za pomocą majątku akcjonariuszy wykupujących źródło 
finansowania może być dowolne. Wymagać tutaj należy, 
aby najpierw ci akcjonariusze dokonali stosownych wpłat 
na rachunek bankowy spółki per analogiam do art. 417 

33 Por. np. art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.
34 Nie jest tutaj oczywiście stosowany art. 359 § 7 w zw. z art. 359 § 2 zd. 3 k.s.h. 

określający zasady ustalenia wysokości spłaty umorzeniowej w przypadku umo-
rzenia przymusowego, a więc i  automatycznego. Art. 83a ust. 4 u.o.p. należy 
w tym względzie poczytywać za lex specialis. Por. A. Opalski [w:] Kodeks spółek 
handlowych, t. 3a, Spółka akcyjna. Komentarz. Art. 301–392, red. A. Opalski, 
Warszawa 2016, art. 359 k.s.h., nb 36–40.
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§ 2 k.s.h., a następnie spółka przelała te środki na rachunki 
bankowe akcjonariuszy wykupowanych.

7.4. Zasada proporcjonalności odkupu akcji

Artykuł 83a ust. 3 zd. 2 u.o.p. ustanawia zasadę pro-
porcjonalności odkupu akcji. Znajduje ona zastosowanie 
wyłącznie w przypadku braku środków na zaspokojenie 
wszystkich roszczeń odkupu akcji. W konsekwencji spółka 
nie dokonuje odkupu wszystkich akcji objętych żądaniem, 
a tylko części z nich, a roszczenie o zapłatę ceny odkupu 
akcji zostaje stosownie pomniejszone. Celem dokonania 
oceny, czy spółka posiada wystarczające środki na zapłatę 
ceny odkupu, należy uwzględnić zarówno środki pocho-
dzące z kapitału własnego spółki, jak i uzyskane od akcjo-
nariuszy wykupujących.

Zasadę proporcjonalności należy rozumieć w ten spo-
sób, że roszczenia o zapłatę ceny odkupu akcji poszcze-
gólnych akcjonariuszy wykupowanych należy zaspokoić 
w sposób proporcjonalny, tj. w wysokości równej proporcji 
wysokości roszczenia o zapłatę ceny odkupu danego akcjo-
nariusza do wysokości wszystkich zgłoszonych roszczeń 
o zapłatę ceny odkupu35. Innymi słowy, spółka zaspokoi 
roszczenia poszczególnych akcjonariuszy wykupowanych 
w tym samym, ale mniejszym stopniu. Realizacja zasady 
proporcjonalności służyć ma urzeczywistnieniu równego 
traktowania wszystkich akcjonariuszy w ramach przepro-
wadzanego odkupu akcji. Sposób jej stosowania w prak-
tyce nie powinien budzić większych wątpliwości.

Znaczne wątpliwości interpretacyjne budzi natomiast 
przesłanka braku środków na zaspokojenie wszyst-
kich roszczeń odkupu akcji. Określenie „brak środków 
na zaspokojenie roszczeń” nie ma charakteru norma-
tywnego36. Niewątpliwie nie należy go utożsamiać 
z przesłankami zgłoszenia do sądu wniosku o ogło-
szenie upadłości spółki, gdyż do tej sytuacji odnosi się 
art. 83b u.o.p. Wydaje się, że o braku wystarczających 
środków można mówić wtedy, gdy sumaryczna cena 
odkupu akcji (tj. iloczyn ceny odkupu akcji i liczby akcji 
objętych żądaniem ich odkupienia) jest wyższa od kwoty, 
którą spółka może rzeczywiście wypłacić akcjonariuszom 
zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu spółek handlo-
wych (uwzględniając w tym kwoty pochodzące z obni-
żenia kapitału zakładowego spółki). W tym wypadku 
dojdzie do zaspokojenia wszystkich zgłoszonych rosz-
czeń w mniejszym stopniu, zgodnie z zasadami przyto-
czonymi powyżej. 

Ustawodawca natomiast nie wskazuje, co dzieje się 
z  roszczeniami w  części niezaspokojonej. Wydaje się, 
że ustawodawca wprowadza tutaj skutek częściowego 
umorzenia zgłoszonych roszczeń z mocy prawa w części, 
której nie można zaspokoić z uwagi na brak środków. Tym 
samym, z chwilą uiszczenia skorygowanej (zmniejszonej) 

35 Przykładowo: cena odkupu akcji wynosi 10 PLN/akcja. Żądanie odkupu zgłosiło 
dwóch akcjonariuszy, jeden żąda odkupu 60 akcji, a drugi 40 akcji. Łączna cena 
odkupu wynosi zatem 1000 PLN. Spółka posiada środki na zaspokojenie wyłącz-
nie 200 PLN (stopa: 20%). Spółka powinna odkupić od pierwszego akcjonariusza 
12 akcji, a od drugiego 8 akcji.

36 Do określenia „wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy” odwołuje się art. 349 § 1 k.s.h.

ceny odkupu akcji, roszczenie akcjonariusza wykupowa-
nego wygasa w całości (w wysokości pierwotnej) i nie jest 
on uprawniony do następczego dochodzenia niezaspoko-
jonej różnicy. Oczywiście, akcjonariusz uprawniony pozo-
staje nadal właścicielem akcji, które nie zostały z przyczyn 
powyższych odkupione przez spółkę.

7.5. Cena odkupu akcji

Zgodnie z art. 83a ust. 4 u.o.p. cena odkupu akcji 
ustalana jest w sposób analogiczny do proponowanej ceny 
w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji w spółce publicznej, tj. przepis ten odsyła do mecha-
nizmu ustalenia proponowanej ceny akcji określonego 
w art. 79 ust. 1–3 u.o.p. Rozwiązanie to stanowi powie-
lenie mechanizmu ustalenia ceny przymusowego wykupu 
lub przymusowego odkupu akcji w spółce publicznej37. 
O ile w przypadku ustalenia proponowanej ceny akcji 
w wezwaniu dniem referencyjnym dla tej potrzeby jest 
dzień ogłoszenia wezwania, o tyle na gruncie realizacji 
prawa odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku 
regulowanym każdorazowo przyjąć należy dzień ich 
wykluczenia.

Artykuł 79 ust. 1–3 u.o.p. przewiduje kilka odrębnych 
reguł odnoszących się do sposobu obliczenia ceny propo-
nowanej w wezwaniu. Przepisy te należy w znacznej mierze 
stosować wprost w celu obliczenia ceny odkupu akcji, acz 
z uwzględnieniem pewnych odstępstw.

I tak, proponowana cena odkupu akcji nie może być 
niższa od:
1)  średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy poprze-

dzających dzień wykluczenia akcji z obrotu na rynku 
regulowanym lub z okresu krótszego, jeśli obrót tymi 
akcjami dokonywany był przez okres krótszy niż sześć 
miesięcy (art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a i b u.o.p.); oraz

2)  średniej ceny rynkowej z okresu trzech miesięcy poprze-
dzających dzień wykluczenia akcji z obrotu na rynku 
regulowanym (art. 79 ust. 3 u.o.p.). 

Zgodnie z art. 79 ust. 7 u.o.p. za średnią cenę ryn-
kową, o której mowa powyżej, uważa się cenę będącą 
średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważo-
nych wolumenem obrotu38. W przypadku niemożności 
ustalenia ceny w sposób określony w pkt 1 powyżej albo 
gdy wobec spółki otwarto postępowanie restrukturyza-
cyjne – cena odkupu akcji nie może być niższa od war-
tości godziwej tych akcji39. Ten sposób ustalenia ceny 
odkupu akcji nie znajduje oczywiście zastosowania wobec 
spółki, wobec której ogłoszono upadłość, gdyż zgodnie 
z art. 83b u.o.p. wyłącza to prawo żądania odkupu akcji 
wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym40.

Pewne trudności związane są z możliwością zastosowa-
nia art. 79 ust. 2 u.o.p. w kontekście obliczenia ceny odkupu 

37 Por. odpowiednio art. 82 ust. 2 i art. 83 ust. 4 u.o.p.
38 J. Róg-Dyrda [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, red. M. Wierzbowski, 

L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa 2018, art. 79 u.o.p., nb 3–8; M. Mataczyński 
[w:] Prawo rynku kapitałowego, red. T. Sójka, Warszawa 2015, art. 79 u.o.p., 
pkt 9.

39 O pojęciu wartości godziwej – por. J. Róg-Dyrda [w:] Prawo…, art. 79 u.o.p., nb 11; 
M. Mataczyński [w:] Prawo…, art. 79 u.o.p., pkt 9.

40 Por. art. 79 ust. 1 pkt 2 u.o.p.
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akcji. Przepis ten wiąże cenę proponowaną w wezwaniu 
z wartością transakcji dokonywanych uprzednio przez 
wzywającego. Zgodnie z nim cena akcji proponowana 
w wezwaniu nie może być niższa od: 1) najwyższej ceny, jaką 
za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowią-
zany do jego ogłoszenia, a także podmioty od niego zależne 
lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stro-
nami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 
ust. 1 pkt 5 u.o.p., zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed 
ogłoszeniem wezwania albo 2) najwyżej wartości rzeczy lub 
praw, które te podmioty wydały w zamian za akcje będące 
przedmiotem wezwania w tym okresie. Przeniesienie tego 
mechanizmu na grunt odkupu akcji wykluczonych z obrotu 
na rynku regulowanym jest wątpliwie. Jeśli stosować ten 
przepis odpowiednio, to odpowiednikiem wzywającego 
byłaby tutaj spółka dokonująca odkupu, względnie podmioty, 
na których rachunek dokonywany jest odkup, tj. spółka albo 
akcjonariusze wykupujący (art. 83a ust. 3 zd. 1 u.o.p.). Przy-
jęcie tego rozwiązania oznaczałoby w praktyce, że cena 
odkupu akcji nie mogłaby być niższa od ceny nabywania 
akcji własnych przez spółkę lub ceny zapłaconej przez  
któregokolwiek z akcjonariuszy wykupujących za jakąkol-
wiek liczbę akcji w spółce w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających dzień wykluczenia akcji z  obrotu na rynku 
regulowanym. Rozwiązanie to nie wydaje się prawidłowe 
i konsekwentnie przepis ten nie powinien być stosowany 
na potrzeby obliczenia ceny odkupu akcji.

Jak wskazuje art. 83a ust. 4 u.o.p., tak określona cena 
odkupu akcji ma charakter ceny minimalnej. Oczywiście 
brak przeszkód do określenia jej w wyższej wysokości.

Z uwagi na zawarte w art. 83a ust. 4 u.o.p. odesła-
nie wyłączenie do art. 79 ust. 1–3 u.o.p., przyjąć należy, 
że na potrzeby obliczenia ceny odkupu akcji nie stosuje się 
zasad szczególnych przewidzianych w dalszych ustępach 
tego przepisu, tj. wykluczone jest stosowanie art. 79 
ust. 4–6 u.o.p.

7.6. Dzień odkupu akcji

Chociaż nie wynika to wprost z przepisów regulują-
cych procedurę odkupu akcji w  spółce wykluczonej 
z obrotu, zauważyć trzeba, że w ich świetle wyznaczyć 
należy tzw. dzień odkupu akcji. Zgodnie z art. 83a ust. 3 
zd. 1 u.o.p. spółka dokonuje odkupu wszystkich akcji 
w jednym terminie po trzech miesiącach od dnia upływu 
terminu na złożenie żądania odkupu akcji. Wynika 
z tego, że pomiędzy dniem wykluczenia akcji z obrotu 
(alternatywnie dniem uprawomocnienia się wyroku 
oddalającego skargę na decyzję Komisji) a dniem odkupu 
akcji powinno upłynąć co najmniej sześć miesięcy. Uza-
sadnienia dla tego rozwiązania można się dopatrywać 
w konieczności zapewnienia spółce i akcjonariuszom 
pozostającym w spółce niezbędnego czasu na podjęcie 
ustaleń co do sposobu finansowania i rozliczenia odkupu 
akcji. Zarazem spółka może pozostać bierna w podejmo-
waniu czynności aż do dnia następującego po upływie 
terminu na składanie żądań odkupu akcji. 

W toku jednej procedury odkupu akcji wykluczonych 
z obrotu na rynku regulowanym przypadać może tylko 
jeden dzień odkupu akcji, który musi być wspólny dla 

wszystkich akcji podlegających wykupowi. Ten mechanizm 
jest zasadniczo charakterystyczny dla wszystkich procedur 
przymusowego wykupu lub przymusowego odkupu akcji, 
w których wykup lub odkup w ramach danej procedury 
jest zawsze jednego, tego samego dnia. W analizowanym 
przypadku ma to zapobiegać wystąpieniu sytuacji, w której 
roszczenia o zapłatę ceny odkupu akcji niektórych akcjo-
nariuszy mogłyby zostać zaspokojone z pierwszeństwem 
przed kolejnymi akcjonariuszami, a przez to roszczenia 
tych ostatnich mogłyby zostać w ogóle niezaspokojone, 
np. z uwagi na brak środków w majątku spółki. Byłby 
to oczywisty przejaw dyskryminacji poszczególnych akcjo-
nariuszy mniejszościowych.

Zauważalną słabością komentowanej instytucji jest 
to, że przepisy nie przewidują żadnych końcowych ram 
czasowych, z których wynikałoby, na kiedy najpóźniej 
musi zostać wyznaczony dzień odkupu akcji. Artykuł 83a 
ust. 3 zd. 1 u.o.p. stanowi bowiem, że spółka dokonuje 
odkupu w terminie po trzech miesiącach od dnia upływu 
terminu wskazanego w ust. 2, a nie że odkup dokony-
wany jest w terminie do trzech miesięcy od dnia upływu 
wspominanego terminu. Względy ochrony interesów 
akcjonariuszy mniejszościowych powinny przemawiać 
za tym, aby nastąpiło to możliwie najwcześniej po upły-
wie trzymiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 83a 
ust. 3 u.o.p. Wraz z upływem tego terminu akcjonariusze 
wykupowani zyskują prawo do domagania się niezwłocz-
nego spełnienia ich roszczenia na zasadach ogólnych wyni-
kających z Kodeksu cywilnego.

7.7. Sposób i termin zapłaty ceny odkupu akcji

Na gruncie procedury odkupu akcji wykluczonych 
z obrotu na rynku regulowanym ustawodawca również 
milczy w sprawie określenia sposobu i terminu zapłaty 
ceny odkupu akcji przez spółkę wobec akcjonariuszy 
wykupowanych.

Wydaje się, że w tym względzie zachodzi konieczność 
złożenia stosownych dyspozycji sprzedaży akcji objętych 
żądaniem odkupu akcji przez akcjonariuszy wykupywa-
nych. Czynności te powinny być podejmowane w poro-
zumieniu ze spółką po upływie terminu określonego 
w art. 83a ust. 2 u.o.p. W innym wypadku przeprowa-
dzenie odkupu może okazać się utrudnione, jeśli liczba 
akcjonariuszy jest znaczna. W praktyce będzie wymagało 
to zaangażowania podmiotu trzeciego do obsługi tego 
procesu, tj. podmiotu świadczącego usługi maklerskie, 
za którego pośrednictwem dojdzie do rozliczenia proce-
dury odkupu akcji.

Ustawa o ofercie publicznej ponadto nie przewiduje 
terminu końcowego na zaspokojenie roszczenia akcjona-
riuszy wykupowanych. W praktyce, zaspokojenie tych 
roszczeń powinno nastąpić niezwłocznie po dniu odkupu 
akcji z uwzględnieniem przepisów bezwzględnie obowią-
zujących w zakresie wypłat z majątku spółki. Jeśli odkup 
finansowany jest ze środków pochodzących z uwolnienia 
kwot z obniżenia kapitału zakładowego, zastosowanie 
znajduje art. 456 § 3 k.s.h., w świetle którego roszcze-
nia akcjonariuszy mogą zostać zaspokojone najwcześniej 
po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu 
obniżenia kapitału zakładowego do rejestru.



m
ateriały ed

uk
acyjne

PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO wrzesień 202057

7.8. Ustalenie momentu utraty statusu akcjonariusza

Z uwagi na brak jakichkolwiek regulacji szczególnych 
na gruncie odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku 
regulowanym, związanych z momentem utraty statusu 
akcjonariusza w spółce przez akcjonariusza wykupowa-
nego, przyjąć należy, że akcjonariusz wykupowany traci 
ten status na zasadach ogólnych. 

Przepisy regulujące komentowaną instytucję nie zawie-
rają odpowiednika ani art. 418 § 3 zd. 3 i art. 4181 § 6 
zd. 2 k.s.h., zgodnie z którymi akcjonariusze wykupowani 
zachowują wszystkie uprawnienia z akcji do dnia uiszczenia 
całej sumy wykupu/odkupu, ani art. 360 § 4 zd. 2 k.s.h., 
zgodnie z którym w przypadku przeprowadzenia umo-
rzenia akcji finansowego z funduszu dywidendowego, 
z chwilą dokonania spłaty umorzeniowej, akcjonariusz nie 
może wykonywać praw udziałowych z umarzanych akcji. 
Obydwa przywołane przepisy zawierają szczególne reguły 
odnoszące się do wykonywania praw z akcji, przewidując 
wyjątek od zasady wykonywania tychże tak długo przez 
akcjonariusza, jak długo pozostaje on formalnie do nich 
uprawniony41. Moim zdaniem nie jest możliwe ich zastoso-
wanie per analogiam, tj. zachodzi brak podstaw prawnych 
do przyjęcia stanowiska, że z chwilą uiszczenia pełnej ceny 
odkupu akcji na rachunku akcjonariuszy wykupowanych 
tracą oni uprawnienia z tych akcji.

Innymi słowy, rozstrzygający będzie moment okre-
ślony w art. 3289 § 1 k.s.h. w przypadku akcji zapisanych 
w rejestrze akcjonariuszy albo moment określony w art. 7 
ust. 2 u.o.i.f. w przypadku akcji zapisanych na rachunku 
papierów wartościowych. Oznacza to, że przejście praw 
z akcji następuje z chwilą dokonania, odpowiednio, wpisu 
w rejestrze akcjonariuszy lub zapisu na rachunku papierów 
wartościowych.

7.9. Umorzenie odkupionych akcji w razie nabycia 
przez spółkę akcji własnych

Z literalnego brzemienia art. 83a ust. 6 u.o.p. zdaje się 
wybrzmiewać teza, że odkupione akcje zawsze podle-
gają umorzeniu, niezależnie od tego, czy zostały nabyte 
na rachunek spółki lub na rachunek akcjonariuszy wyku-
pujących. Konsekwencją przyjęcia tego stanowiska byłoby 
sprowadzenie art. 83a ust. 3 zd. 1 u.o.p. w  zasadzie 
wyłącznie do roli wskazania źródła finansowania odkupu 
akcji wykluczonych z obrotu na rynku regulowanym. Sta-
nowisko takie byłoby jednak błędne.

Artykuł 83a ust. 6 u.o.p. należy odczytywać w  ten 
sposób, że wyłącznie akcje odkupione przez spółkę 
w jej imieniu i na jej rachunek podlegają umorzeniu. 
Wniosek ten w szczególności nasuwa się po zestawieniu 
komentowanego przepisu z analogicznym art. 51611 § 5 
i 6 k.s.h. Sam fakt, że ten ostatni przywołany przepis 
nie zawiera odpowiednika art. 83a ust. 6 zd. 1 u.o.p., 

41 Na ich gruncie szczególnie można bronić stanowiska, że z chwilą w nich określoną 
akcjonariusz traci legitymację materialną z akcji, a zatem nawet jeśli jeszcze przy-
sługuje mu legitymacja formalna z akcji, to przestaje już być akcjonariuszem. Jest 
to przejaw preponderancji legitymacji materialnej nad legitymacją formalną.

wynika w dużej mierze z konstrukcji procedury odkupu 
praw udziałowych w przejmowanej spółce krajowej. Te 
prawa udziałowe są bowiem umarzane z mocy prawa 
z dniem (transgranicznego) połączenia (art. 5161 w zw. 
z art. 493 § 1 k.s.h.)42. Ratio legis art. 83a ust. 6 zd. 
1 u.o.p. sprowadza się wyłącznie do ustanowienia reżimu 
postępowania przez spółkę z nabytymi w ramach odkupu 
akcjami własnymi. 

Artykuł 83a ust. 6 u.o.p., jako przypadek umorze-
nia automatycznego ustawowego, kreuje samodzielną 
podstawę umorzenia akcji własnych przez spółkę. Nie 
jest zatem wymagane w tym względzie, aby statut spółki 
dopuszczał możliwość umorzenia akcji w myśl art. 359 
§ 1 zd. 1 k.s.h. ani wskazywał ziszczenie się tego zdarzenia 
w swej treści, jako podstawę umorzenia akcji bez powzięcia 
uchwały przez walne zgromadzenie zgodnie z art. 359 
§ 6 k.s.h. Niezwłocznie po dniu odkupu akcji zarząd spółki 
zobowiązany jest powziąć uchwałę o obniżeniu kapitału 
zakładowego spółki, o której mowa w art. 359 § 7 k.s.h., 
o kwotę równą sumie wartości nominalnej odkupionych 
akcji własnych. Uchwała ta podejmowana jest w formie 
aktu notarialnego, o czym przesądza art. 455 § 3 k.s.h. 
Uchwała ta jako podstawę jej powzięcia powinna wska-
zywać m.in. art. 83a ust. 6 u.o.p. oraz wskazać prze-
prowadzony odkup akcji wykluczonych z obrotu jako 
ziszczenie się zdarzenia upoważniającego do obniżenia 
kapitału zakładowego w tym trybie. Oczywiście nie zacho-
dzi potrzeba przyznania akcjonariuszom wykupowanym 
odrębnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji, gdyż 
po pierwsze dochodzi do umorzenia akcji własnych (kon-
fuzja), a po drugie ekwiwalentem z tytułu spłaty umorze-
niowej była wypłacona cena odkupu akcji. Umorzenie akcji 
następuje niejako nieodpłatnie, nie dochodzi do zwrotu 
wkładów akcjonariuszom wykupowanym na tym etapie 
(per analogiam do art. 457 § 1 pkt 3 w zw. z art. 363 
§ 5 k.s.h.). W pozostałym zakresie stosuje się ogólne prze-
pisy Kodeksu spółek handlowych o umorzeniu akcji oraz 
obniżeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

8. Podsumowanie

W ogólnym rozrachunku sposób uregulowania pro-
cedury odkupu akcji wykluczonych z obrotu na rynku 
regulowanym należy ocenić w sposób umiarkowanie kry-
tyczny. O ile koncepcja wdrożenia kolejnego instrumentu 
prawnego służącego ochronie interesów akcjonariuszy 
mniejszościowych zasługuje na aprobatę, o tyle nie można 
pominąć rozlicznych niedostatków wynikających z obec-
nego kształtu uregulowania komentowanej procedury. 
Przede wszystkim powinna ona również obejmować akcje 
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Zauważalne jest to, że przepisy regulujące procedurę 
odkupu akcji wykluczonych z  obrotu na rynku regu-
lowanym są mało spójne wewnętrznie. Poszczególne, 

42 Por. K. Oplustil [w:] J. Bieniak i in., Kodeks…, art. 51611 k.s.h., nb 4; M. Rodzyn-
kiewicz [w:] Kodeks…, art. 516 k.s.h., nb 10.
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komentowane przepisy wywołują poważne wątpliwości 
interpretacyjne, a w rezultacie utrudnione jest odtworzenie 
woli ustawodawcy, a tym samym skonstruowane przejrzy-
stych i jasnych ram prawnych przebiegu przedmiotowej 
procedury.

Na marginesie należy również podkreślić, że komen-
towana procedura przede wszystkim ma służyć ochronie 
interesów akcjonariuszy mniejszościowych, którymi prze-
ważnie są inwestorzy o przeciętnej wiedzy i doświadczeniu, 
niezajmujący się w sposób profesjonalny inwestowaniem 
w akcje spółek publicznych. Przepisy prawa ustanawiające 
instrumenty prawne służące ochronie interesów akcjo-
nariuszy mniejszościowych powinny być konstruowane 
od strony legislacyjnej w sposób możliwie transparen-
tny i  jednoznaczny. W przeciwnym wypadku mnogość 
ich potencjalnych wykładni może prowadzić do licznych 
sporów korporacyjnych w praktyce prawa. Defektem tym 
obarczona jest również komentowana procedura, a zatem 
przy jej obecnym sposobie uregulowania należy spodzie-
wać się występowania w praktyce sporów pomiędzy akcjo-
nariuszami wykupowanymi a spółką i akcjonariuszami 
wykupującymi, analogicznie do dotychczas istniejących 
procedur przymusowego wykupu/odkupu.
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This article continues the discussion of the procedure of buy-
out of shares delisted from trading on the regulated market, 
which procedure was introduced by the latest significant 
amendment to the Act on Public Offering through insertion 
of new Articles 83a and 83b. In the first part of the article the 
following issues were presented: background of the introduc-
tion of the buy-out procedure along with its role in the system 
of corporate law and capital markets law; a description of 
the company where the buy-out procedure is carried out; 
exclusion of the right to demand the buy-out in the event 
of a company’s insolvency, and a typology of shareholders 
entitled to request a buy-out of their shares. This part dis-
cusses issues pertaining to the determination of entities forced 
to carry out the buy-out and detailed procedural aspects, in 
particular related to the rules on submitting buy-out requests, 
calculation of the buy-out price, and its settlement.


