
Mościska, 29 kwietnia 2021 r.  
 
 
Walne Zgromadzenie 
Korporacja KGL S.A. 
 
 
Zarząd spółki Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach zwraca się o powzięcie 
uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 3 ust. 6 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego 
brzmienia tj.:  
 
„Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu. W razie odmowy udzielenia zgody na 
przeniesienie akcji imiennej Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce 
zamiaru przeniesienia akcji, wskazuje nabywcę akcji. Cena akcji będzie  odpowiadała średniemu 
kursowi akcji Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 9 (dziewięciu) 
miesięcy przypadających przed dniem zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i będzie 
zapłacona w terminie jednego miesiąca od daty wskazania nabywcy przez Zarząd” 

 
 

Uzasadnienie 
 
Proponowana zmiana Statutu Spółki związana jest z wprowadzeniem obowiązkowej 
dematerializacji akcji spółek publicznych oraz niepublicznych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r.  
o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1798) dalej „Ustawa”.  
 
Zgodnie z Ustawą Spółka zobowiązana jest poddać procesowi dematerializacji wszystkie akcje, 
które dotychczas miały formę dokumentu. Korporacja KGL S.A. jako spółka publiczna  
w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podlega 
obowiązkowi dematerializacji jedynie w zakresie akcji, które nie zostały dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym, ponieważ jedynie te akcje mają formę dokumentu. Należą do nich akcje 
imienne.  
 
Z uwagi na powyższe należy dostosować aktualne zasady zbywania akcji imiennych w taki 
sposób, aby określone w Statucie ograniczenia dotyczące zbywania akcji imiennych mogły być 
weryfikowane i przestrzegane także po przeprowadzeniu procesu ich dematerializacji.  
 
Zgodnie z obecnym brzmieniem § 3 ust. 6 Statutu przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody 
Zarządu. W przypadku odmowy udzielenia zgody na przeniesienie akcji imiennej Zarząd 
wskazuje nabywcę akcji, a akcjonariusz może zbyć akcje imienne bez ograniczenia w sytuacji, gdy 
osoba wskazana przez Zarząd jako nabywca akcji nie uiści ceny we wskazanym terminie. Po 
wejściu w życie Ustawy warunki dopuszczalności zbycia akcji imiennej są badane wyłącznie przez 
podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny, na którym zapisane są akcje. Podmiot prowadzący 
rachunek inwestycyjny nie jest w stanie zweryfikować spełnienia warunku uiszczenia ceny przez 
nabywcę wskazanego przez Zarząd zgodnie z § 3 ust. 6 Statutu w obecnym jego brzmieniu.  
Z uwagi na to należy dostosować warunki zbywania akcji imiennych do nowych regulacji, aby 
możliwa była weryfikacja ich spełnienia. Proponowana zmiana ujednolica i aktualizuje zasady 
zbywania akcji imiennych pozostawiając wyłącznie warunki zbycia akcji, które będą mogły zostać 
zweryfikowane przez podmiot prowadzący rachunek inwestycyjny, na którym będą zapisane 
akcje. 



 
W związku z brzmieniem §10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki Zarząd przekazuje odpis niniejszego 
wniosku Radzie Nadzorczej Spółki celem zaopiniowania. 
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