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11..  UUwwaaggii  wwssttęęppnnee

Zasada rządów większości nad mniejszością jest imma-

nentną cechą spółki akcyjnej, zarówno wpływającą na jej

funkcjonowanie w stosunkach wewnętrznych oraz zewnętrz-

nych, jak i na interpretację przepisów ją regulujących. Wyda-

je się, że w najpełniejszy sposób zasadę tę realizuje instytu-

cja przymusowego wykupu akcji (ang. squeeze-out), umożli-

wiająca akcjonariuszom większościowym reprezentującym

odpowiednią część kapitału zakładowego pozbawienie ak-

cjonariuszy mniejszościowych prawa własności należących

do nich akcji i tym samym wykluczenie ich ze spółki wbrew
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SSttrreesszzcczzeenniiee  
Przepisy regulujące przymusowy wykup akcji niepublicznej spółki akcyjnej zostały wprowadzone do polskiego porządku

prawnego ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Na ich podstawie akcjonariusze reprezentujący

odpowiednią część kapitału zakładowego są uprawnieni do pozbawienia akcjonariuszy mniejszościowych prawa własno-

ści akcji, a przez to do wykluczenia ich ze spółki. Realizacja tego szczególnego prawa większości rozpoczyna się od pod-

jęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, a kończy się na uiszczeniu ustalonej ceny wykupu. 

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie podkreśla się szczególne znaczenie tego ostatniego etapu, bowiem

do momentu jego wystąpienia akcjonariusze mniejszościowi zachowują swoje uprawnienia z akcji. Wydawałoby się więc,

że ze względu na pewność i bezpieczeństwo obrotu, precyzyjne ustalenie czy i kiedy doszło do uiszczenia ceny za akcje

podlegające przymusowemu wykupowi nie powinno napotykać jakichkolwiek trudności. 

Jednak przepisy Kodeksu spółek handlowych w zakresie uiszczenia ceny wykupu mogą być wykładane na wiele sposobów,

prowadzących do odmiennych od siebie wniosków. Najlepiej problem ten obrazują orzeczenia Sądu Najwyższego — wy-

rok z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt II CSK 441/07 oraz uchwała z dnia 14 września 2016 r., sygn. akt III CZP 39/16 —

w których to przedstawione zostały dwa zupełnie różne podejścia do tego tematu. 

Słowa kluczowe: przymusowy wykup, cena wykupu, utrata statusu akcjonariusza. 

SSuummmmaarryy    
Provisions regulating the squeeze-out of shares in a non-listed joint stock company were implemented into Polish law

under the Act dated 15 September 2000 Commercial Companies Code. Pursuant to such provisions, shareholders

representing the relevant part of the share capital are entitled to deprive the minority shareholders of ownership rights

to shares and thereby to exclude them from the company. The exercise of such "majority right" requires the adoption by

the general meeting of the relevant resolution, and ends upon payment of the buyout price. 

It is underlined both in the legal doctrine and in the judicature that this last stage of squeeze-out is particularly important,

as until its occurrence the minority shareholders continue to hold all of the rights attached to the shares. Thus, it seems

that due to the certainty and safety of the course of trade, the precise determination of whether and when the buyout

price is paid should not raise any difficulties. 

However, provisions of the Commercial Companies Code regulating the payment of the buyout price may be interpreted

differently, leading to various conclusions. This is particularly evident in two rulings of the Supreme Court — a decision

dated 20 February 2008, Case Reference No. II CSK 441/07 and a resolution dated 14 September 2016, Case Reference

No. III CZP 39/16 — in which the two different approaches are presented.

Key words: squeeze-out, buyout price, loss of the shareholder status.



TTOOMM  LLXXXXIIII  NNRR  33  ((884499))  DDOOII  1100..3333222266//00113377--55449900..22001199..33..1122UUIISSZZCCZZEENNIIEE  CCEENNYY  WWYYKKUUPPUU  AAKKCCJJII  PPRRZZEEZZ  AAKKCCJJOONNAARRIIUUSSZZYY  WWIIĘĘKKSSZZOOŚŚCCIIOOWWYYCCHH  WW  PPRROOCCEEDDUURRZZEE......

79ISSN 0137-5490   PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 3  2019

ich woli, która do polskiego porządku prawnego została

wprowadzona ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks

spółek handlowych. 

Początkowo niektórzy przedstawiciele doktryny wskazy-

wali, że instytucja ta jest niezgodna z Konstytucją RP1. Ich

zdaniem pozbawienie prawa własności akcji w wyniku prze-

prowadzenia przymusowego wykupu stanowiło w istocie wy-

właszczenie, które na podstawie art. 21 ust. 2 Konstytucji RP

możliwe jest jedynie na cele publiczne i za słusznym odszko-

dowaniem, a także naruszało art. 64 ust. 3 Konstytucji RP,

zgodnie z którym własność może być ograniczona tylko w dro-
dze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty
prawa własności2. Wątpliwości te zostały zaadresowane i roz-

strzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku

z dnia 21 czerwca 2005 r., sygn. akt P 25/02, potwierdził kon-

stytucyjność przepisów regulujących przymusowy wykup. 

Przeprowadzenie „wyciśnięcia” akcjonariuszy mniejszo-

ściowych może być podyktowane różnymi przyczynami.

Najczęściej wskazuje się, że może to stanowić środek

obronny przed nadużywaniem przez takich akcjonariuszy

ich praw udziałowych, w tym m.in. poprzez bezzasadne za-

skarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia uniemożliwiają-

ce prawidłowe i sprawne działanie spółki. Akcjonariusze

większościowi mogą mieć także na względzie korzyści wyni-

kające ze zredukowania kosztów funkcjonowania spółki,

bowiem m.in. powstanie możliwość podejmowania uchwał

na Walnym Zgromadzeniu, bez jego formalnego zwołania,

lub ich celem może być przekształcenie „otwartej” spółki

akcyjnej, w spółkę „zamkniętą”, czy też „prywatną”, „ro-

dzinną”. Ponadto, przyjmuje się, że brak mniejszości

w spółce akcyjnej wpływa pozytywnie na cenę akcji oraz po-

woduje, że inwestorzy instytucjonalni chętniej inwestują

swoje środki w taką spółkę. 

Pomimo tego, że przymusowy wykup w głównej mierze re-

alizuje interesy akcjonariuszy większościowych, Kodeks spół-

ek handlowych3 przewiduje, że sama procedura dokonuje się

z udziałem spółki oraz jej organów, przez co w doktrynie

określa się ją niekiedy mianem „wewnątrzspółkowej”. Przede

wszystkim należy podkreślić, że Walne Zgromadzenie inicju-

je wyciśnięcie akcjonariuszy mniejszościowych poprzez pod-

jęcie uchwały o odpowiedniej treści, która stanowi podstawę

prawną całej procedury warunkującą jej skuteczność. Roz-

wiązanie to jest krytykowane przez część przedstawicieli dok-

tryny, którzy postulują by powyższą uchwałę zastąpić oświad-

czeniem akcjonariuszy większościowych o charakterze pra-

wo-kształtującym, w którym akcjonariusze mniejszościowi zo-

staliby wezwani do sprzedaży swoich akcji, analogicznie jak

ma to miejsce w przymusowym wykupie dotyczącym akcji

spółki publicznej zawartym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-

tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych. 

Procedura przymusowego wykupu akcji spółki niepublicz-

nej jest przede wszystkim uregulowana w art. 418 k.s.h.4. Nie

ma on jednak charakteru zamkniętego (wyczerpującego) i za-

wiera odesłania do odpowiedniego stosowania innych przepi-

sów Kodeksu spółek handlowych, w tym m.in. dotyczących

istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz związa-

nego z tym wykupu akcji, przy czym w niektórych przypad-

kach przepisy te zawierają dalsze odesłania. Taka technika

legislacyjna w sposób oczywisty wpływa na różne rozumienie

poszczególnych etapów tej procedury, co zaś przekłada się na

trudności w jej praktycznym zastosowaniu. 

Powyższy problem jest szczególnie zauważalny w odnie-

sieniu do uiszczenia całej ceny wykupu za akcje, które

zgodnie z art. 418 § 3 k.s.h. skutkuje pozbawieniem wyści-

skanych akcjonariuszy mniejszościowych ich uprawnień

z akcji. Precyzyjne więc ustalenie zaistnienia tego momen-

tu bezpośrednio przekłada się na określenie kręgu podmio-

tów mających wobec spółki prawa majątkowe, jak m.in.

prawo do dywidendy, czy też prawa korporacyjne, czyli

m.in. prawo głosu, prawo do informacji, czy też prawo do

zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia. Mimo jednak

tak doniosłego znaczenia tego etapu nie tylko dla samego

przymusowego wykupu, ale także dla funkcjonowania spół-

ki, w dalszym ciągu istnieją w tym zakresie wątpliwości, któ-

re wydaje się, że nie zostały dostatecznie rozstrzygnięte

w orzecznictwie i doktrynie. 

22..  PPrroocceedduurraa  pprrzzyymmuussoowweeggoo  wwyykkuuppuu  aakkccjjii

Zgodnie z art. 418 § 1 k.s.h. Walne zgromadzenie może po-
wziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy re-
prezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjo-
nariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariu-
szy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakłado-
wego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakła-
dowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych.
Statut może przewidywać surowsze warunki powzięcia uchwa-
ły. Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Przepis ten

wskazuje więc, że do skutecznego zainicjowania procedury

przymusowego wykupu niezbędne jest spełnienie się nastę-

pujących przesłanek podmiotowych i przedmiotowych: 

1) uchwała o przymusowym wykupie będzie podjęta przez

Walne Zgromadzenie większością 95% głosów oddanych

(przy czym w tym zakresie statut danej spółki może przewidy-

wać surowsze warunki5); 

2) uchwała o przymusowym wykupie będzie dotyczyła ak-

cjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału za-

kładowego; 

3) akcje podlegające przymusowemu wykupowi będą przej-

mowane przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadają-

cych łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego oraz

4) każdy z akcjonariuszy nabywających akcje podlegające

przymusowemu wykupowi będzie reprezentował nie mniej

niż 5% kapitału zakładowego. 

Do podjęcia przez Walne Zgromadzenie powyższej uchwa-

ły odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące podejmowania

uchwał o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki, co

powoduje, że głosowanie w przedmiocie takiej uchwały po-

winno być jawne, imienne, a każdej akcji odpowiadać powi-

nien jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń zarówno wy-

nikających z Kodeksu spółek handlowych, jak i wprowadzo-

nych do statutu spółki na podstawie art. 411 § 3 i 4 k.s.h.



W konsekwencji, również akcjonariusze posiadający akcje

nieme mogą głosować nad uchwałą o przymusowym wyku-

pie6, a także prawo głosu przysługuje niezależnie od pokrycia

akcji (vide art. 411 § 2 k.s.h.). Z przedmiotowego odesłania

wynika również obowiązek ogłoszenia takiej uchwały w Mo-

nitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 5

§ 3 k.s.h., co jest szczególnie istotne z punktu widzenia biegu

terminów do wykonania kolejnych czynności w ramach pro-

cedury przymusowego wykupu. W ten sposób akcjonariusze

mniejszościowi nieobecni na Walnym Zgromadzeniu mają

możliwość powzięcia informacji o podjęciu uchwały, a co za

tym idzie dopełnienia obowiązku złożenia w spółce doku-

mentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia

(vide art. 418 § 2a k.s.h.) lub skorzystania z przysługującego

im prawa do złożenia do wykupu akcji nieobjętych uchwałą

(vide art. 418 § 2b k.s.h.). 

Konieczną treść uchwały o przymusowym wykupie określa

art. 418 § 2 k.s.h., stanowiąc, że powinna ona określać co naj-

mniej akcje podlegające wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy
zobowiązują się wykupić akcje, jak również określać akcje przy-
padające każdemu z nabywców. Akcjonariusze wskazani

w uchwale jako zobowiązani do wykupienia akcji, którzy gło-

sowali za jej podjęciem, ponoszą odpowiedzialność solidarną

wobec spółki za zapłatę całej ceny za akcje podlegające wyku-

powi. Podkreślić w tym miejscu należy, że zgodnie z pogląda-

mi wyrażanymi w orzecznictwie i doktrynie nie jest wymaga-

ne jakiekolwiek merytoryczne uzasadnienie takiej uchwały,

pomimo odrębnej w tym zakresie wykładni Trybunału Kon-

stytucyjnego przyjętej w uzasadnieniu do wspomnianego na

wstępie wyroku z dnia 21 czerwca 2005 r., sygn. akt P 25/027. 

Skuteczność przedmiotowej uchwały jest uzależniona od

wykupienia akcji w niej niewskazanych, które zostaną przed-

stawione przez akcjonariuszy mniejszościowych do wykupu

w ramach realizacji ich prawa określonego w art. 418 § 2b

k.s.h. (ang. reverse squeeze-out). 

Kolejnym etapem procedury przymusowego wykupu jest

ustalenie ceny za wykupywane akcje. Zgodnie z art. 417 

§ 1 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h. cena taka powinna zostać

ustalona przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadze-

nie, przy czym wskazuje się, że wybór taki może być dokona-

ny zarówno w samej uchwale o przymusowym wykupie, jak

i w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia. Podkreślenia

jednakże wymaga, że brak wyboru biegłego przez Walne

Zgromadzenie, na którym doszło do podjęcia uchwały o przy-

musowym wykupie, skutkuje powstaniem po stronie zarządu

spółki obowiązku w postaci zwrócenia się do sądu rejestrowe-

go o wyznaczenie biegłego w terminie tygodnia od odbycia się

tego Walnego Zgromadzenia. W konsekwencji, w okresie po-

między odbyciem Walnego Zgromadzenia, na którym podję-

to uchwałę o przymusowym wykupie, a wyznaczeniem biegłe-

go przez sąd rejestrowy, Walne Zgromadzenie jest uprawnio-

ne do dokonania wyboru biegłego. Uprawnienie to upada zaś

w momencie wyznaczenia biegłego przez sąd rejestrowy

przed takim wyborem, a Walne Zgromadzenie nie może

zmienić takiego biegłego, czy też wybrać innego. 

Powyższy sposób ustalenia ceny wykupu, powinien stano-

wić jedną z gwarancji proceduralnych uzyskania przez akcjo-

nariuszy mniejszościowych ceny odpowiadającej rynkowej

oraz rzeczywistej wartości akcji, a także uwzględniającej cało-

kształt stosunków majątkowych spółki i stosunków majątko-

wych oraz pozycji w spółce danych akcjonariuszy mniejszo-

ściowych. W założeniu bowiem biegły wybrany przez Walne

Zgromadzenie ma być niezależny od akcjonariuszy większo-

ściowych. Praktyka pokazuje jednak, że zabieg ten nie jest

wystarczający, ponieważ w wielu przypadkach cena ustalona

przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie zna-

cząco odbiega od ceny ustalonej w wyniku weryfikacji doko-

nywanej przez sąd rejestrowy, co zaś prowadzi do pokrzyw-

dzenia akcjonariuszy mniejszościowych8. 

Cena ustalona przez biegłego powinna zostać ogłoszona.

Przyjmuje się w tym zakresie, że może to nastąpić albo na

Walnym Zgromadzeniu9, albo w Monitorze Sądowym i Go-

spodarczym lub też w innym miejscu, jeżeli statut tak stano-

wi (vide art. 5 § 3 k.s.h. w zw. z art. 417 § 2 k.s.h.). Zgodnie

z art. 417 § 2 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h., od daty ogło-

szenia liczy się trzytygodniowy termin, w którym akcjona-

riusze zamierzający wykupić akcje powinni wpłacić cenę

wykupu. 

Na zasadzie odpowiedniego stosowania art. 312 § 5 k.s.h.,

biegły po sporządzeniu opinii w zakresie ceny akcji podlega-

jących przymusowemu wykupowi powinien złożyć ją w sądzie

rejestrowym, przez co, zgodnie z art. 10 u.k.r.s.10, akcjonariu-

sze mniejszościowi mają zapewnioną możliwość do zapozna-

nia się z jej treścią oraz do jej zakwestionowania w przypad-

ku stwierdzenia nieprawidłowości. Zgodnie bowiem z poglą-

dami wyrażanymi zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie

do przymusowego wykupu akcji zastosowanie ma tryb prze-

widziany dla podważania wyceny biegłego rewidenta dotyczą-

cej aportów wnoszonych na pokrycie akcji. Akcjonariusze

mniejszościowi11 są więc uprawnieni do wniesienia do sądu

rejestrowego, w którym złożona została opinia biegłego,

wniosku o podwyższenie ceny ustalonej przez biegłego12. Sąd

rejestrowy może wyznaczyć nowego biegłego, w przypadku

w którym uzna, że kwestionowana opinia została sporządzo-

na w sposób nierzetelny, czy też biegły przyjął niewłaściwe

metody wyceny. W wyniku złożonego wniosku oraz przepro-

wadzonego postępowania sąd rejestrowy wydaje postanowie-

nie, w którym ustala inną cenę wykupu lub wskazuje, że brak

jest do tego podstaw. Na to rozstrzygnięcie sądu rejestrowe-

go w tym zakresie nie przysługuje akcjonariuszom mniejszo-

ściowym środek odwoławczy. Przyjmuje się, że opisany tryb

stanowi kolejną gwarancję ustalenia prawidłowej ceny wyku-

pu, a także jeden ze sposobów sądowej kontroli prawidłowo-

ści przymusowego wykupu akcji i zarazem ochrony praw ak-

cjonariusza mniejszościowego w procedurze przymusowego

wykupu. 

W tym miejscu należy podkreślić, że zmieniona przez sąd

rejestrowy cena wykupu akcji powinna zostać ogłoszona

przez spółkę na zasadach analogicznych do ogłoszenia ceny

wykupu ustalonej przez biegłego w jego opinii. Od tego bo-

wiem momentu będzie biegł termin na dokonanie przez ak-

cjonariuszy większościowych zapłaty różnicy pomiędzy ceną

pierwotną, a ceną zmienioną. 

Ostatnim etapem przedmiotowej procedury jest uiszczenie

„całej sumy wykupu”, który zgodnie z art. 418 § 3 k.s.h. pro-

wadzi do pozbawienia wyciskanych akcjonariuszy ich upraw-
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nień z akcji, a także rodzi zobowiązanie zarządu do nie-

zwłocznego przeniesienia wykupywanych akcji na nabywają-

cych je akcjonariuszy większościowych. 

33..  UUiisszzcczzeenniiee  cceennyy  wwyykkuuppuu

Zgodnie z art. 418 § 2 k.s.h. oraz art. 417 § 3 k.s.h. w zw.

z art. 418 § 3 k.s.h. akcjonariusze większościowi mają obo-

wiązek dokonania wykupu akcji za cenę ustaloną przez bie-

głego w jego opinii, lub za cenę ustaloną przez sąd rejestro-

wy w postanowieniu wydanym w wyniku postępowania zaini-

cjowanego na wniosek akcjonariuszy mniejszościowych. Na

podstawie zaś art. 417 § 3 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h. obo-

wiązek ten powinien zostać wykonany w terminie trzech ty-

godni od dnia ogłoszenia powyższej ceny przez spółkę. Cha-

rakter tego terminu był (i jak się wydaje ciągle jest) przed-

miotem dyskusji, która przybrała na sile po wyroku Sądu

Najwyższego z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt II 

CSK 441/07. W prawie cywilnym wyróżnia się bowiem termi-

ny zawite (prekluzyjne), których bezskuteczny upływ powo-

duje wygaśnięcie możliwości dokonania danej czynności lub

prawa, a także tzw. terminy przedawnienia, których bezsku-

teczny upływ skutkuje jedynie niemożnością dochodzenia

danego prawa lub roszczenia. 

W powyższym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że uiszcze-

nie ceny wykupu przez akcjonariuszy większościowych stano-

wi warunek sine qua non procedury przymusowego wykupu,

a nieuiszczenie tej ceny, chociażby w części, powoduje jej

upadek. Wskazał przy tym, że bez znaczenia dla tego skutku

jest to, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za nie

dojście do skutku przymusowego wykupu, a także, w jaki spo-

sób może zostać pociągnięty do tej odpowiedzialności. Tym

samym, Sąd Najwyższy przychylił się do koncepcji zawitego

charakteru przedmiotowego terminu. 

W zakresie terminów w procedurze przymusowego wyku-

pu wypowiedział się A. Szumański, który z uwagi na ochronę

interesów akcjonariuszy mniejszościowych wskazał, iż w przy-

padku, gdy upływ danego terminu spowodowałby naruszenie

interesu tych akcjonariuszy, to wówczas jest on prekluzyjny.

Z drugiej strony, jeżeli naruszenie danego terminu wpływa

jedynie na sytuację akcjonariuszy większościowych, to taki

termin jest instrukcyjny. Nie wyjaśnił on jednak, na czym mia-

łaby polegać ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, która

uzasadniałaby zawity charakter terminu do uiszczenia ceny

wykupu. 

Do kwestii tej odniósł się również M. Przybysz, który czę-

ściowo aprobując pogląd Sądu Najwyższego, stwierdził, że

w istocie brak uiszczenia ceny pierwotnie ustalonej przez bie-

głego powoduje nieskuteczność uchwały o przymusowym wy-

kupie i upadek całej procedury. Zaproponował jednak odróż-

nienie postrzegania powyższego terminu, od terminu do uisz-

czenia różnicy pomiędzy ceną wykupu ustaloną przez biegłe-

go, a ceną oznaczoną przez sąd rejestrowy w ramach sądowej

kontroli. W tym drugim przypadku, jego zdaniem, nie można

mówić o prekluzji, bowiem oznaczałoby to, że akcjonariusze

większościowi nigdy nie mają obowiązku zapłaty ceny wyku-

pu, tak więc skuteczność całej procedury jest w ich dyskrecjo-

nalnym uznaniu. To zaś skutkowałoby tym, że art. 418 

§ 2 k.s.h. w zakresie, w którym przewiduje solidarną odpowie-

dzialność akcjonariuszy większościowych, byłby przepisem

pustym, gdyż odpowiedzialność ta nie mogłaby się zmateria-

lizować. Ponadto pomiędzy uiszczeniem pierwotnej ceny wy-

kupu, a różnicy wynikającej z postanowienia sądu rejestrowe-

go, akcjonariusze mniejszościowi są pozbawieni swoich praw

i nie mają wpływu na funkcjonowanie spółki, przez co bez ich

udziału mogą zostać wprowadzone zmiany dla nich nieko-

rzystne. Z tych względów M. Przybysz uznał, że w przypadku

w którym przekroczony zostaje termin do uiszczenia różnicy,

to akcjonariusz mniejszościowy, którego akcje podlegały wy-

kupowi, ma roszczenie do spółki o jej zapłatę, a spółka ma

analogiczne roszczenie do akcjonariuszy większościowych.

Nie są więc w jego przekonaniu terminy tożsame, pomimo że

wynikają z tego samego przepisu. 

Nie sposób jednak zgodzić się z poglądami wyrażonymi za-

równo przez wyżej wymienionych przedstawicieli doktryny,

jak i Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lutego 2008 r., sygn.

akt II CSK 441/07. Centralnym bowiem momentem realizu-

jącym wolę akcjonariuszy większościowych przeprowadzenia

przymusowego wykupu jest głosowanie za uchwałą Walnego

Zgromadzenia w tym przedmiocie. Od momentu podjęcia ta-

kiej uchwały akcjonariusze powinni być związani jej treścią,

a przyznawanie im dodatkowego uprawnienia do przerwania

całej procedury, czy też kreowanie kolejnej przesłanki sku-

teczności tej uchwały nie daje się pogodzić z wykładnią prze-

pisów Kodeksu spółek handlowych. 

Podkreślenia przy tym wymaga, że argument przedsta-

wiony przez M. Przybysza odnoszący się do odpowiedzial-

ności solidarnej jest słuszny, z tym że ma on zastosowanie

także do uiszczenia pierwotnej ceny wykupu. Ustawodawca

wprost bowiem postanowił, że akcjonariusze, którzy mają
nabyć akcje i głosowali za uchwałą, odpowiadają solidarnie
wobec spółki za spłacenie całej sumy wykupu. Przepis ten

posługuje się czasem niedokonanym w postaci sformułowa-

nia „którzy mają nabyć akcje”, co zaś wprost wskazuje, 

że odpowiedzialność ta ma powstawać w określonych przy-

padkach przed nabyciem akcji. Wydaje się, więc że 

M. Przybysz nieprawidłowo wskazuje, że odpowiedzialność

solidarna może się zmaterializować jedynie po dokonanym

już nabyciu akcji13. 

Poza tym, należy zauważyć, że art. 418 § 2 k.s.h. wprost

przewiduje przesłankę do skuteczności uchwały o przymuso-

wym wykupie, którą jest wykup akcji tą uchwałą nieobjętych,

a które zostały przedstawione przez akcjonariuszy mniejszo-

ściowych do wykupu w reverse squeeze-out'u. W konsekwencji,

gdyby zamiarem ustawodawcy było uzależnienie skuteczności

takiej uchwały od kolejnej przesłanki, czyli uiszczenia ceny

wykupu akcji, to zostałoby to przez niego bezpośrednio ure-

gulowane. 

Ponadto słusznie wskazuje się, że interpretacja zakładająca

zawity charakter przedmiotowego terminu jest nieprawidło-

wa także ze względów funkcjonalno-celowościowych, bowiem

jej przyjęcie prowadziłaby w istocie do dalszego wzmocnienia

pozycji akcjonariuszy większościowych względem akcjonariu-

szy mniejszościowych poprzez uzależnienie przeprowadzenia
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przymusowego wykupu od uzyskania jedynie korzystnej ceny

ustalonej przez biegłego. 

Podsumowując tę część rozważań, w moim przekonaniu,

zarówno termin do uiszczenia ceny wykupu, jak i uiszczenia

różnicy wynikającej z postanowienia sądu, nie ma charakteru

zawitego, a jego upływ powoduje powstanie odpowiednich

roszczeń z jednej strony akcjonariuszy mniejszościowych wo-

bec spółki, a z drugiej spółki wobec akcjonariuszy większo-

ściowych odpowiadających solidarnie14. 

Konsekwencją „uiszczenia całej sumy wykupu”, o którym

mowa w art. 418 § 3 k.s.h., jest pozbawienie praw udziało-

wych akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlega-

ją przymusowemu wykupowi. W tym aspekcie istotne jest wy-

jaśnienie dwóch kwestii: 

1) czy uiszczenie całej sumy wykupu następuje w chwili za-

płaty tej kwoty spółce przez akcjonariuszy większościowych,

czy też w chwili jej zapłaty przez spółkę akcjonariuszom

mniejszościowym oraz

2) czy uiszczenie całej sumy wykupu oznacza zapłatę kwo-

ty wynikającej z wyceny sporządzonej przez biegłego, czy też

obejmuje zapłatę różnicy wynikającej z postanowienia sądu

rejestrowego wydanego w ramach kontroli sądowej. 

W przypadku pierwszego problemu, wydaje się, że słuszne

są poglądy wyrażane w doktrynie, zgodnie z którymi przez

„uiszczenie całej sumy wykupu” należy rozumieć zapłatę tej

ceny przez akcjonariuszy większościowych na rachunek spół-

ki. Zgadzam się w tym zakresie z A. Nowackim, który pod-

niósł, że odmienna interpretacja prowadziłaby do powstania

skutków niedających się pogodzić z zasadą bezpieczeństwa

i pewności obrotu w postaci uzależnienia możliwości przenie-

sienia wykupywanych akcji na nabywców od zapłaty ceny każ-

demu z wykupywanych akcjonariuszy mniejszościowych. To

zaś, powodowałoby, że akcjonariusz mniejszościowy, który

już uzyskał swoją część ceny, pozostawałby uprawniony z ak-

cji do momentu, w którym pozostali akcjonariusze również

uzyskaliby swoją część. W przypadku zaś akcji na okaziciela

mogą powstać trudności z określeniem kręgu odbiorców ta-

kiego świadczenia i jedyną możliwością na skuteczne ukoń-

czenie procedury przymusowego wykupu byłaby wpłata czę-

ści ceny wykupu do depozytu sądowego15. Co do pojęcia „ca-

łej sumy wykupu” oraz utraty statusu akcjonariusza wypowie-

dział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 września 2016 r.,

sygn. akt III CZP 39/16. Podstawą do wydania tego orzecze-

nia był skomplikowany stan faktyczny, w którym równocze-

śnie toczyły się procedury przymusowego wykupu oraz przy-

musowego odkupu akcji. 

We wspomnianej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że

w orzecznictwie i doktrynie prezentowane są dwa stanowiska

co do powyższej kwestii. Zgodnie z pierwszym utrata praw

udziałowych następuje dopiero z chwilą zapłaty całkowitej

ceny wykupu, która wynika z odpowiedniego postanowienia

sądu rejestrowego wydanego na skutek sądowej kontroli ceny

ustalonej przez biegłego. Drugie stanowisko, które zostało

zaaprobowane prze Sąd Najwyższy, zakłada, że utrata praw

udziałowych następuje z chwilą uiszczenia przez akcjonariu-

szy większościowych ceny wykupu ustalonej pierwotnie przez

biegłego, bez względu na jej późniejszą zmianę dokonaną

przez sąd rejestrowy. 

Uzasadnieniem dla takiego poglądu jest uznanie przez Sąd

Najwyższy szybkiego „usunięcia” akcjonariuszy mniejszościo-

wych ze spółki za główną funkcję procedury przymusowego wy-

kupu, która najpełniej realizuje się właśnie w momencie, gdy

prawa z akcji przechodzą na akcjonariuszy większościowych już

w momencie uiszczenia przez nich ceny ustalonej w opinii bie-

głego. Wykładnia art. 418 k.s.h. nie powinna więc prowadzić do

opóźnienia tego skutku. Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że

taka interpretacja jest wymagana przez wzgląd na bezpieczeń-

stwo obrotu i pewność tego kto jest akcjonariuszem spółki

i w związku z tym może wykonywać prawo z akcji. Postępowa-

nie sądowe zainicjowane przez akcjonariusza mniejszościowego

może bowiem trwać długo. Poza tym, sąd rejestrowy nie doko-

nuje ustalenia ceny wykupu, a jedynie weryfikuje jej wysokość. 

Powyższe orzeczenie spotkało się z krytyką A. Stokłosy,

która podniosła, że niesłuszne jest oparcie się Sądu Najwyż-

szego na zasadzie szybkości przeprowadzenia procedury, po-

nieważ ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych

powinna mieć przeważające znaczenie. Jej zdaniem, przed-

miotowe orzeczenie jest wyrazem nieuzasadnionego uprzywi-

lejowania większości kapitałowej, a zawarte w nim rozstrzy-

gnięcie dotyczy ograniczonych przypadków, w których akcjo-

nariusze mniejszościowi nie kwestionują ceny wykupu. 

W moim przekonaniu należy jednak ocenić pozytywnie sta-

nowisko przyjęte przez Sąd Najwyższy w zakresie momentu

utraty statusu akcjonariusza. Wydaje się, że jedynie takie roz-

wiązanie jest w stanie zapewnić pewność i bezpieczeństwo

obrotu. Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje są

przedmiotem przymusowego wykupu, i tak mają w praktyce

ograniczoną możliwość wykonywania swoich praw, gdyż

zgodnie z art. 418 § 2 k.s.h. powinni w terminie miesiąca od

dnia ogłoszenia uchwały o przymusowym wykupie, złożyć

w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozpo-

rządzenia spółki. Taki stan powinien się utrzymywać jak naj-

krócej. Poza tym, nie powinna być pominięta kwestia przed-

miotu postępowania sądowego, które może zostać zainicjo-

wane przez akcjonariuszy mniejszościowych w trybie odpo-

wiednio stosowanego art. 312 § 8 k.s.h. Spór nie obejmuje bo-

wiem zasadności przymusowego wykupu akcji, a jedynie kwe-

stię niewłaściwej ceny ustalonej przez biegłego. Dlatego też

podzielam pogląd przedstawiony przez Sąd Najwyższy w za-

kresie utraty statusu akcjonariusza w momencie uiszczenia

całej sumy wykupu pierwotnie ustalonej przez biegłego, przy

czym wydaje się, że de lege ferenda kwestia ta wymaga inter-

wencji ustawodawcy. 

44..  PPooddssuummoowwaanniiee

W niniejszym artykule poruszona została problematyka

uiszczenia ceny wykupu akcji, który to etap ma doniosłe zna-

czenie dla całej procedury przymusowego wykupu akcji. Wy-

daje się, że terminy do uiszczenia pierwotnie ustalonej ceny

wykupu oraz różnicy wynikającej z postanowienia sądu reje-

strowego nie mają charakteru zawitego, a ich bezskuteczny

upływ nie ma wpływu na procedurę przymusowego wykupu.

Akcjonariusze większościowi realizują przyznanie im w Ko-
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deksie spółek handlowych „prawo większości”, w głównej

mierze poprzez głosowanie za podjęciem odpowiedniej

uchwały przez Walne Zgromadzenie. Nie ma podstaw zarów-

no w przepisach, jak i ich wykładni, do przyznawania im do-

datkowego uprawnienia w postaci możliwości decydowania

o upadku całej procedury, w przypadku, w którym cena usta-

lona przez biegłego czy wskazana przez sąd rejestrowy nie bę-

dzie dostatecznie korzystna. Takie rozwiązanie zakłada

ochronę akcjonariuszy mniejszościowych, którym po upływie

tych terminów przysługuje roszczenie wobec spółki o zapłatę.

W zakresie zaś utraty statusu akcjonariusza, autor niniejsze-

go artykułu aprobuje stanowisko przedstawione przez Sąd

Najwyższy, mając na uwadze głównie kwestie pewności obro-

tu oraz możliwości jednoznacznego określenia kręgu pod-

miotów uprawnionych z akcji. 

Na koniec, wydaje się, że liczne problemy związane z prze-

prowadzeniem procedury przymusowego wykupu akcji, które

zostały dostrzeżone zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie,

dostatecznie uzasadniają przekonanie, iż niezbędna jest in-

terwencja ustawodawcy wprost przesądzająca ich rozwiąza-

nie. Przyjęty obecnie kształt regulacji tej instytucji zakładają-

cy serię odesłań przyczynia się jedynie do powstawania kolej-

nych wątpliwości oraz trudności z zastosowaniem tych prze-

pisów w praktyce. 
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