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INFORMACJA O DEMATERIALIZACJI AKCJI 

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie Kodeksu spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw, w efekcie czego wprowadzona została 

obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – 

akcyjnych. 

W dniu 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a 

akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy. Po tym dniu akcje nie 

będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, tylko będą dokumentem 

dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy. 

W konsekwencji wprowadzanych zmian 2020 r. będzie rokiem przygotowania wszystkich 

spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do utworzenia rejestrów akcjonariuszy. 

 

Ponadto nowela KSH: 

 od 1 stycznia 2020 r. nakłada na wszystkie spółki akcyjne obowiązek posiadania 

strony www dedykowanej obsłudze walnych zgromadzeń akcjonariuszy 

 od 1 marca 2020 r. wprowadza również nową formę spółek, tj. proste spółki akcyjne. 

Akcje emitowane przez proste spółki akcyjne również będą objęte obowiązkową 

dematerializacją, przy czym przepisy w tym zakresie wchodzą w życie razem z datą 

udostępnienia tej formy prowadzenia działalności, czyli od 1 marca 2020 r. 

 

Dematerializacja akcji 

W myśl noweli KSH, akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będę musiały być 

zarejestrowane w: 

 w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo 

 w depozycie prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 

Co istotne, akcje tej samej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze 

akcjonariuszy i KDPW. Oznacza to, że spółki akcyjne mające choć jedną akcję 

zarejestrowaną w KDPW, czyli na pewno wszystkie spółki publiczne (GPW oraz ASO 

NewConnect) będą musiały w 2020 r. zarejestrować w KDPW wszystkie dotychczas 

niezarejestrowane akcje. Do tego będą potrzebowały pośrednika rejestracyjnego. Natomiast 

spółki akcyjne, które dotychczas nie miały akcji zarejestrowanych w KDPW, będą musiały 

wybrać podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy. 

Co istotne, wybór podmiotu prowadzącego elektroniczną ewidencję akcjonariuszy wymaga 

uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, natomiast przy zakładaniu nowej spółki 

podmiot ten musi być wskazany w akcie założycielskim. 
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 Rejestr akcjonariuszy 

Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez dom maklerski w formie elektronicznej. 

Kluczowe zasady prowadzenia rejestru: 

1. Wpis w rejestrze akcjonariuszy dokonywany jest na żądanie spółki lub osoby mającej 

interes prawny w dokonaniu wpisu, i dokonywany jest niezwłocznie, ale nie później 

niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Wpis jest konstytutywny. O 

wpisie podmiot informuje niezwłocznie spółkę oraz osobę żądającą wpisu. 

2. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów 

uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku badania 

zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie 

wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo 

rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości. 

3. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i pozostałych akcjonariuszy, i podmioty te 

mogą żądać informacji z rejestru. 

4. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument 

świadectwa rejestrowego niezwłocznie nie później jednak niż w terminie tygodnia od 

dnia zgłoszenia żądania. – jest to odpowiednik świadectwa depozytowego. 

5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z 

przysługujących im praw z akcji, czyli dywidendy, za pośrednictwem podmiotu 

prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej. 

Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał poniższe informacje: 

 firmę, siedzibę i adres spółki, 

 oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 

 datę zarejestrowania spółki i emisji akcji, 

 wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji, 

 nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo 

siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli 

akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem 

prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, 

 na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw 

zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa 

rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub 

użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, 

a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w 

stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych 

albo obciążonych akcji, 

 na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo 

wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji, 

 na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym 

prawem rzeczowym, 

 wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte, 

 ograniczenia co do rozporządzania akcją, 

 postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki. 
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Kluczowe daty 

Proces przygotowania do wprowadzonych zmian w KSH należy rozpocząć odpowiednio 

wcześniej, ponieważ przed 30 czerwca 2020 r. każda spółka akcyjna oraz komandytowo-

akcyjna musi po raz pierwszy wezwać wszystkich akcjonariuszy do zwrotu dokumentów akcji 

w spółce. Poniżej podsumowano kluczowe daty z punktu widzenia przygotowania się do 

zmian: 

01.01.2020 r. – wejście w życie obowiązku posiadania strony www służącej do obsługi 

walnych zgromadzeń akcjonariuszy 

30.06.2020 r. – maksymalny termin na wybór (uchwałą walnego zgromadzenia) i podpisanie 

umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy 

30.06.2020 r. – maksymalny termin na pierwsze wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie 

zwrotu posiadanych akcji 

31.10.2020 r. – maksymalny termin na ostatnie wezwanie spółki do akcjonariuszy odnośnie 

zwrotu posiadanych akcji 

01.01.2021 r. – utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej (zachowanie wyłącznie 

mocy dowodowej w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących mu praw 

udziałowych) 

01.01.2026 r. – utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty 

akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy 

Z praktycznego punktu widzenia, w związku z faktem, że wyboru podmiotu prowadzącego 

rejestr dokonuje WZA, wybór ten powinien być dokonany maksymalnie podczas walnego 

zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r. 

 


