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odpowiedzialność z art. 293 § 1
i art. 483 § 1 kodeksu spółek
handlowych
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spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz
likwidator spółki z o.o. nie odpowiada wobec spółki za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem
lub postanowieniami umowy spółki, w przypadku gdy nie ustala
on lub nie dochodzi od strony umowy, należności powstałych
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 lub zmienia umowę
w sprawie zamówienia publicznego:

d dotyczy to umów w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
d w przypadku zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego:
d

obejmować to może zmiany, gdy spełniono łącznie warunki:
konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

d

zmiana może polegać na zmianie: terminu wykonania umowy lub
jej części, lub czasowym zawieszeniu wykonywania umowy lub jej
części; sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmianie
wynagrodzenia wykonawcy; - o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy.
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spółka akcyjna
Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator
spółki akcyjnej nie odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną
działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami
umowy spółki, w przypadku gdy nie ustala on lub nie dochodzi od
strony umowy, należności powstałych w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego
na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub
zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego:

d

dotyczy to umów w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

d

w przypadku zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego:
d

obejmować to może zmiany, gdy spełniono łącznie warunki:
konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

d

zmiana może polegać na zmianie: terminu wykonania umowy lub
jej części, lub czasowym zawieszeniu wykonywania umowy lub jej
części; sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmianie
wynagrodzenia wykonawcy; – o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy.
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spółki działające w oparciu o ustawę
o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz spółkach
publicznych
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Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może – w czasie
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - rozporządzeniem
określić inny termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały
w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej,
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji
tego obowiązku.

W czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz w okresie miesiąca od ich odwołania, wyłączono
wymóg zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego
memorandum informacyjnego.
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zmiany wprowadzone do kodeksu
spółek handlowych
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spółka zo.o.:
d umożliwiono uczestniczenie w posiedzeniu zarządu i rady nadzorczej
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość – chyba, że umowa spółki będzie to wykluczać;
d zarządu i rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość – chyba, że umowa spółki
będzie to wykluczać;
d

d

członkowie zarządu i rady nadzorczej mogą brać udział
w podejmowaniu uchwał zarządu poprzez oddanie głosu
na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu –
chyba, że umowa spółki to będzie wykluczać;
d

d

w przypadku rady nadzorczej – uchwała będzie ważna,
gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni
o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków
rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały; umowa spółki
może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania
uchwał w tym trybie;

w przypadku rady nadzorczej – oddanie głosu na piśmie
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu rady nadzorczej;

podejmowanie uchwał w trybie oddania głosu na piśmie
za pośrednictwem innego członka lub w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się
na odległość, może dotyczyć także wyborów przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka
zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych
osób – co było niedopuszczalne do tej pory;
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d zwołujący zgromadzenie wspólników może postanowić o udziale
w tym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej – chyba, że umowa spółki będzie to wykluczać.
Taki udział obejmuje w szczególności:
d dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich
osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach
której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia
wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad
zgromadzenia wspólników, i
d wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu
przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

regulamin
określający zasady udziału w zgromadzeniu wspólników
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
d

sporządza go rada nadzorcza, lub w przypadku jej braku – wspólnicy

d

nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne
do zidentyfikowania wspólników, czy też do zapewnienia
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

d

jego przyjęcie może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia
zgromadzenia, jeśli wspólnicy reprezentujący bezwzględną
większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na jego treść.
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zawiadomienie
o zgromadzeniu wspólników musi zawierać informacje o sposobie
uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie,
wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej
uchwały bądź uchwał – w przypadku, gdy udział wspólników ma nastąpić
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

spółka akcyjna
d w posiedzeniu zarządu i rady nadzorczej można uczestniczyć
także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość – chyba, że statut
spółki stanowi inaczej;
regulamin
określający szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu
w powyższym trybie określa zarząd lub rada nadzorcza.
Regulamin nie może określać wymogów o ograniczeń,
które nie są niezbędne do identyfikacji członków zarządu
lub rady nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa
komunikacji elektronicznej;
d zarząd i rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość – chyba, że statut spółki
stanowi inaczej;
d

w przypadku rady nadzorczej – uchwała jest ważna, gdy wszyscy
członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały
oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu
uchwały. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania
dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym
w zdaniu pierwszym;
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d członkowie zarządu i rady nadzorczej mogą brać udział
w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego
głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka
zarządu - chyba, że statut spółki stanowi inaczej;

d

w przypadku rady nadzorczej – oddanie głosu na piśmie
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu rady nadzorczej;

d podejmowanie uchwał w trybie oddania głosu na piśmie
za pośrednictwem innego członka lub w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się
na odległość, może dotyczyć także wyborów przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu
oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób – co było
niedopuszczalne do tej pory
d zwołujący walne zgromadzenie może postanowić, iż udział
w nim może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej – chyba, że statut spółki stanowi inaczej. Taki
udział obejmuje w szczególności:
d

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób
uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą
one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia,
przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego
zgromadzenia, i

d

wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa
głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
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regulamin
określający szczegółowe zasady udziału w walnym
zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej:
d

sporządza go rada nadzorcza,

d

nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są
niezbędne do zidentyfikowania akcjonariuszy, czy też
do zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

transmisja obrad walnego zgromadzenia
w czasie rzeczywistym:
d zapewnia ją spółka,
d nie narusza ona obowiązków informacyjnych określonych
w odrębnych przepisach;

od 3 września 2020 r.
d w przypadku wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka
zobowiązana jest przesłać niezwłocznie akcjonariuszowi elektroniczne
potwierdzenie otrzymania głosu;
d akcjonariusz może złożyć w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia
walnego zgromadzenia, wniosek o przesłanie przez spółkę potwierdzenia,
że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony; obowiązek
przesłania potwierdzenia został wyłączony w sytuacji, gdy potwierdzenie
zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.
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