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 NOWE PRAWO 
 

  
OBOWIĄZKOWA STRONA INTERNETOWA DLA SPÓŁEK 

AKCYJNYCH ORAZ KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH 
 

  

 

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie pierwsze obowiązki związane z pełną 

dematerializacją akcji, która ma nastąpić rok później. Czynności przygotowawcze 

obejmują m.in. konieczność zgłoszenia do KRS adresu strony internetowej spółki. 

Zmiany wynikają z ustawy w dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798). 

Pełna dematerializacja oznacza, że wszystkie akcje w formie dokumentowej z mocy prawa 

utracą swoją ważność – za akcjonariusza będzie uważana osoba, która będzie wpisana do 

rejestru akcjonariuszy.  

W myśl nowych przepisów, akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będę musiały 

być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, 

uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, 

albo w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 

Dematerializacja będzie dotyczyć zarówno akcji imiennych, jak i akcji na okaziciela.   

W ramach czynności przygotowawczych, od 1 stycznia 2020 r. na wszystkie spółki zostaje 

nałożony obowiązek posiadania strony internetowej i ujawnienia jej w rejestrze 

przedsiębiorców KRS. Zgodnie z nowymi przepisami, spółki będą zamieszczać na tych 

stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez 

prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. Na stronie internetowej powinny 

znaleźć się informację takie jak: firma spółki, jej siedziba i adres, oznaczenie sądu 

rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki, numer KRS, numer NIP, 

wysokość kapitału zakładowego oraz kapitału wpłaconego. Strona internetowa powinna 

również zawierać zakładkę do komunikacji z akcjonariuszami.  

Następnie, do 30 czerwca 2020 r. wszystkie spółki muszą dokonać wyboru podmiotu 

prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a następnie zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru. W 

istniejących spółkach, wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy będzie wymagał 

uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, natomiast przy zakładaniu nowej spółki 

podmiot ten musi być wskazany w akcie założycielskim. Również do tego dnia spółki będą 

miały obowiązek dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów 

akcji w spółce oraz udostępnić informacje na swojej stronie internetowej. Tę czynność 

będzie trzeba wykonać pięciokrotnie, do 31 października 2020 r.  

 

  W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:  

  
Konrad Turzyński Przemysław Urbaniak 

 

  
partner, doradca podatkowy radca prawny 

 

  
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl; e-mail: przemyslaw.urbaniak@kndp.pl; 

 

  
tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62 

 

  lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii  

  KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy  

  ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl  


