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aBSoLUtoriUM

Wewnętrzny akt → spółki kapitałowej, który ma na 
celu wykazanie, czy spółka, w której imieniu wypo-
wiadają się uczestniczący w zgromadzeniu (walnym 
zgromadzeniu) wspólnicy (akcjonariusze), jest usatys-
fakcjonowana działaniami jej organów (zarządu, rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej), w ostatnim roku ob-
rotowym (por . A. Kidyba, Spółka z o .o . . . ., s . 638–639) . 

Według M. Romanowskiego, przyjmując, że z punk-
tu widzenia przepisów KSH, absolutorium jest spe-
cyficzną instytucją prawa spółek handlowych, moż-
na zdefiniować je jako zatwierdzenie (akceptację) 
przez zgromadzenie wspólników (→ walne zgroma-
dzenie) sposobu sprawowania funkcji i podejmowa-
nych w związku z tym działań przez członków zarzą-
du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (w spółce 
z o .o .) w poprzednim roku obrotowym, jako zgod-
nych z przepisami prawa, postanowieniami umowy 
(→ statutu) spółki, dobrymi obyczajami oraz intere-
sem spółki i jej wspólników (M. Romanowski, Absolu-
torium w spółce kapitałowej . . ., Nr 1, s . 21 i n .) .

Regulacja KSH, dotycząca absolutorium, generalnie 
odzwierciedla zapisy Kodeksu handlowego . Różni-
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ca unormowań polega jedynie na zastąpieniu terminu 
„kwitowanie” (art . 221 i 338 KH) czy „pokwitowanie” 
(art . 223, 295, 390, 478 KH), terminem „absolutorium” 
(art . 228 pkt 1 KSH, art . 231 § 2 pkt 3 KSH, art . 244, 
296 KSH, art . 393 pkt 1 KSH, art . 395 § 2 pkt 3 KSH, 
art . 413, 487 KSH) . 

zgodnie z przepisami KSH, absolutorium udzie-
lane jest komplementariuszom, jako wspólnikom re-
prezentującym i prowadzącym sprawy spółki ko-
mandytowo-akcyjnej oraz członkom organów spółek 
kapitałowych (zarządu, rady nadzorczej, komisji re-
wizyjnej) . W przypadku członków organów spółki 
kapitałowej, absolutorium dotyczy poszczególnych 
członków za ostatni rok obrotowy, a nie w ogólnoś-
ci danego organu . Głosowanie nad udzieleniem ab-
solutorium dotyczy aktualnych i byłych (z ostatnie-
go roku obrotowego) członków organów (art . 231 § 3 
KSH, art . 395 § 3 KSH) . 

Absolutorium w każdym wypadku, w ramach wy-
łącznej w tym zakresie kompetencji, udziela organ 
właścicielski spółki (zgromadzenie wspólników, wal-
ne zgromadzenie) . Udzielenie absolutorium odby-
wa się w drodze uchwały tych organów (art . 146 § 1 
pkt 2 i 3 KSH, art . 228 pkt 1 KSH, art . 393 pkt 1 KSH) . 
z przepisów KSH wynika przy tym, że wspólnik (ak-
cjonariusz), który jednocześnie pełni funkcję człon-
ka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej nie 
może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako 
pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu 
uchwał w przedmiocie absolutorium dotyczącym jego 
osoby (art . 244, 435 KSH) . Głosowanie nad uchwa-
łą w przedmiocie absolutorium powinno znaleźć się 
w porządku obrad każdego zwyczajnego zgromadze-
nia wspólników bądź walnego zgromadzenia (art . 231 
§ 1 pkt 3 KSH, art . 395 § 1 pkt 3 KSH) . W sytuacji, gdy 
zgromadzenie wspólników (→ walne zgromadze-
nie), wbrew obowiązkowi nie głosowało nad uchwa-
łą w przedmiocie absolutorium, członkom organów 
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spółki przyznaje się prawo do wytoczenia powódz-
twa o ustalenie (art . 189 KpC), że spółce nie przysłu-
gują roszczenia odszkodowawcze z tytułu pełnienia 
obowiązków członka organu spółki w określonym 
roku obrotowym (zob . R. Pabis, [w:] J. Bieniak, M. Bie-
niak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, 
M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks 
Spółek Handlowych . . ., s . 845) .

pomijając możliwe wyniki głosowania w spra-
wie absolutorium, głosowanie w każdym wypadku 
powinno dotyczyć uchwały o jego udzieleniu (a nie 
uchwały o nieudzieleniu) . Brak wymaganej większo-
ści głosów za udzieleniem absolutorium oznacza od-
mowę jego udzielenia . Dodać należy, że dopuszczal-
ne jest także cofnięcie raz udzielonego absolutorium, 
w drodze kolejnej uchwały . przyjmuje się, że uchwała 
taka powinna być podjęta tylko z ważnych powodów 
na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników lub wal-
nym zgromadzeniu . podejmowanie uchwał w spra-
wie udzielenia absolutorium powinno odbywać się 
indywidualnie dla każdego członka organu spółki, 
a nie en block w odniesieniu do np . całego zarządu .

Uchwała odmawiająca udzielenia absolutorium nie 
niesie ze sobą żadnych bezpośrednich skutków dla 
członków organów, których dotyczy . pośrednio jed-
nak może prowadzić do odwołania członka organu 
przez wspólników (akcjonariuszy) niezadowolonych 
z jego pracy . ponadto, nieudzielenie absolutorium 
może mieć znaczenie przy dochodzeniu przeciwko 
członkowi roszczeń z tytułu jego odpowiedzialności 
za szkody wyrządzone spółce .

W przypadku pozytywnych uchwał absoluto-
ryjnych, zasadniczo zwalniają one z odpowiedzial-
ności wobec spółki . Jak wynika z art . 296 i 483 KSH, 
w przypadku wytoczenia powództwa na podstawie 
art . 295 KSH lub art . 486 § 1 KSH oraz w razie upad-
łości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szko-
dy nie mogą powoływać się na uchwałę wspólników 
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udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez 
spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie (zob . 
P. Błaszczyk, znaczenie prawne absolutorium . . ., Nr 3, 
s . 22 i n .) .
Literatura:
P. Błaszczyk, znaczenie prawne absolutorium w świetle odpo-
wiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych, 
ppH 2009, Nr 3;
A. Kidyba, Spółka z o .o . Komentarz, Warszawa 2005;
R. Pabis, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, 
R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, 
Kodeks Spółek Handlowych . Komentarz, Warszawa 2011; 
M. Romanowski, Absolutorium w spółce kapitałowej, ppH 2002, 
Nr 1 .

[K .S .]

AGIO

Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji, wpłaca-
na przez akcjonariusza w związku z objęciem → ak-
cji . przepisy KSH dopuszczają, aby akcje były obej-
mowane powyżej ich wartości nominalnej, nie istnieje 
zaś możliwość obejmowania akcji poniżej ich wartości 
nominalnej . Objęcie akcji powyżej ich wartości nomi-
nalnej polega na tym, że akcjonariusz wpłaca do spół-
ki więcej, niż wynika to z sumy wartości nominalnych 
akcji, które posiada (A. Kidyba, Komentarz . . .) . 

Jak wynika z powyższego wyjaśnienia, termin agio 
wiąże się z pojęciem wartości nominalnej akcji, któ-
re z kolei w praktyce łączone jest z pojęciem warto-
ści emisyjnej i rynkowej akcji i występuje wyłącznie 
w odniesieniu do spółki akcyjnej .

Kodeks spółek handlowych przewiduje w art . 328 
§ 1 pkt 4, że na dokumencie akcji powinna zostać 
umieszczona jej wartość nominalna, której minimalna 
wartość, zgodnie z przepisem art . 308 § 2 KSH, wyno-
si 1 grosz . Wszystkie akcje emitowane przez spółkę, 
stanowiące części kapitału zakładowego, powinny po-
siadać jednakową wartość nominalną (art . 302 KSH), 
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co skutkuje (art . 333 § 1 KSH) ich niepodzielność . Nie-
podzielność akcji polega na tym, że dana akcja nie 
może być rozdrobniona na dokumenty reprezentujące 
mniejszą wartość nominalną, niż sama akcja .

Wartość emisyjna zaś, to cena rynkowa, za którą 
akcje te są wydawane akcjonariuszowi przez samą 
spółkę (emitenta akcji) w ramach tzw . obrotu pier-
wotnego . Wartość emisyjna nie może być niższa od jej 
wartości nominalnej (art . 309 § 1 KSH), co jest konse-
kwencją nienaruszalności → kapitału zakładowego . 
Może być wyższa, zawsze jednak powinna być jedna-
kowa wobec dotychczasowych akcjonariuszy (chyba 
że wyłączone zostanie prawo poboru lub dotychcza-
sowi akcjonariusze zgodzą się na zróżnicowanie ceny 
emisyjnej akcji) . 

Wartość rynkowa jest natomiast ceną jaką dana akcja 
osiąga na rynku wtórnym . Inaczej mówiąc, jest to kurs–
notowanie akcji na giełdzie, uzyskany w wyniku kon-
frontacji popytu i podaży, pomiędzy akcjonariuszami, 
czyli cena, po której można sprzedać akcje na giełdzie . 
Wartość ta zależy od korzyści, jaką akcja przynosi po-
siadaczowi, głównie od dywidendy i jest podstawą do 
obliczenia opłacalności lokowania kapitałów w akcjach 
danej spółki . Dla akcjonariusza najważniejsza w tym za-
kresie jest wielkość otrzymywanej dywidendy, a szcze-
gólnie jej stopa, która powinna kształtować się powyżej 
stopy inflacji i powyżej stóp lokat bankowych . Dla akcjo-
nariusza ważna jest również aktualna cena rynkowa ak-
cji w stosunku do ceny, po jakiej akcje zakupił, bowiem 
wartość rynkowa może być wyższa lub niższa od warto-
ści emisyjnej akcji .

W przypadku gdy wartość emisyjna akcji jest wyż-
sza niż wartość nominalna, cała nadwyżka (agio) 
powinna być uiszczona przed zarejestrowaniem 
spółki (art . 309 § 2 KSH) . W związku z tym i pozosta-
łymi regułami obejmowania akcji z art . 309 KSH, jeżeli 
np . wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 zł, a jej 
cena emisyjna to 25 zł, akcjonariusz powinien uiścić 
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na rzecz spółki, przed jej zarejestrowaniem, 10 zł (5 zł 
będące agio + 5 zł będące 1/4 wartości nominalnej) za 
każdą obejmowaną akcję (zob .: S. Sołtysiński, Komen-
tarz . . .) . 

Agio, zgodnie z przepisem art . 396 § 2 KSH, wnosi 
się na → kapitał zapasowy spółki .
Literatura:
A. Kidyba, Komentarz do art . 309, [w:] Kodeks spółek handlo-
wych . Komentarz . Komentarz do art . 301–633, t . II, Warszawa 
2011;
R. Pabis, Tworzenie spółki akcyjnej, cz . II, pS 2002, Nr 2;
R. Potrzeszcz, Tworzenie spółki kapitałowej w kodeksie spółek 
handlowych, ppH 2000, Nr 11;
S. Sołtysiński, Komentarz do art . 309, [w:] S. Sołtysiński, A. Szaj-
kowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych . Ko-
mentarz do art . 301–458, t . III, Warszawa 2008; 
T. Swędzioł, Kilka uwag na temat umowy o objęcie akcji w pod-
wyższonym kapitale zakładowym, Rejent 2004, Nr 6 . 

[M .J .S .]

akcJa

Może być rozumiana na trzy sposoby: jako ułamek 
→ kapitału zakładowego spółki akcyjnej oraz spół-
ki komandytowo-akcyjnej, ogół praw akcjonariusza 
względem spółki oraz papier wartościowy . Kapitał 
zakładowy spółki akcyjnej i spółki komandytowo-ak-
cyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominal-
nej . Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 
1 grosz . Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich 
wartości nominalnej . Mogą być natomiast obejmowane 
po cenie wyższej, ale nadwyżka (→ agio) musi zostać 
uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki . 
Cena po jakiej obejmowane są akcje jest ich wartoś-
cią emisyjną . Od wartości nominalnej i emisyjnej nale-
ży odróżnić wartość rynkową akcji, która dotyczy ak-
cji spółek publicznych, których cena wyznaczana jest 
przez mechanizmy rynku kapitałowego . 

akcJa
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Akcje są niepodzielne i nie mogą dzielić się na jed-
nostki mniejsze . Dopuszczalne jest jednak dokonanie 
zmiany wartości nominalnej akcji przez podział na 
mniejsze jednostki (tzw . split) co wymaga zmiany sta-
tutu spółki . Mogą być wydawane w odcinkach zbio-
rowych, który jest jednym dokumentem inkorporują-
cym większą ilość akcji . prawa związane z akcją mogą 
przysługiwać wspólnie kilku podmiotom (wspólnik 
zbiorowy) . Współuprawnieni z akcji wykonują wtedy 
swoje prawa w spółce przez wspólnego przedstawi-
ciela . Statut spółki może zawierać postanowienie, iż 
w przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnoś-
cią majątkową małżeńską akcjonariuszem może być 
tylko jeden ze współmałżonków . 

pojęcie akcji związane jest również z ogółem praw 
i obowiązków wynikających z uczestnictwa w spół-
ce . Akcja inkorporuje uprawnienia akcjonariusza, 
których uzyskanie wiąże się realizacją obowiązku 
wniesienia wkładu na pokrycie akcji . Obowiązki ak-
cjonariusza są zatem przesłanką uzyskania lub utrzy-
mania praw z akcji (zob . M. Michalski, Spółka akcyj-
na, s . 379) . Akcja jest prawem podmiotowym, na które 
składa się zbiór funkcjonalnie powiązanych ze sobą 
uprawnień (zob . W. Popiołek, Akcja . . ., s . 6) . Uprawnie-
nia te można podzielić na majątkowe (np . prawo do 
dywidendy) i korporacyjne zwane również organi-
zacyjnymi (np . prawo głosu) . Uprawnienia organiza-
cyjne w spółce akcyjnej, utworzonej w celu gospodar-
czym, mają charakter majątkowy (zob . S. Sołtysiński, 
[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwa-
ja, Kodeks spółek handlowych . . ., t . III, s . 244) .

Akcja jest zatem jednostką uczestnictwa w spół-
ce (zob . A. Opalski, System . . ., s . 236) . Akcjonariusz ma 
taki zakres praw w spółce, jaki wynika z ilości posia-
danych przez niego akcji w następstwie wniesionych 
przez niego wkładów (zasada proporcjonalności) . 
W spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej obowią-
zuje zasada, że każda akcja daje prawo do jednego 
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głosu i do proporcjonalnego udziału w zysku . Spółka 
może wydawać jednak akcje uprzywilejowane, czyli 
ucieleśniające szczególne uprawnienia, które powin-
ny być określone w statucie . Uprzywilejowanie może 
dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dy-
widendy lub podziału majątku w przypadku likwida-
cji spółki . Na jedną akcję uprzywilejowaną nie może 
przypadać więcej niż dwa głosy . Każda akcja obję-
ta lub nabyta przez komplementariusza w spółce ko-
mandytowo-akcyjnej daje prawo do jednego głosu . 

Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy 
mogą przyznawać dywidendę, która przewyższa, nie 
więcej niż o połowę, dywidendę przeznaczoną do wy-
płaty innym akcjonariuszom posiadającym akcje zwy-
kłe . W stosunku do akcji uprzywilejowanych co do dy-
widendy może zostać wyłączone prawo głosu . Akcja 
taka jest akcją niemą i nie obowiązuje w tym przypad-
ku górna granica uprzywilejowania dywidendowego . 
pozbawienie głosu akcjonariusza akcji niemej nie po-
ciąga za sobą pozbawienia udziału w walnym zgroma-
dzeniu oraz innych praw akcjonariusza . Akcja niema 
brana jest również pod uwagę przy obliczaniu kworum 
na posiedzeniu walnego zgromadzenia akcjonariusza . 

Od uprzywilejowania akcji odróżnić należy oso-
biste uprawnienia przyznane indywidualnie ozna-
czonemu akcjonariuszowi . Uprawnienia takie może 
przyznawać statut i w szczególności mogą one doty-
czyć prawa powoływania lub odwoływania członków 
organów spółki lub prawa do otrzymywania od spół-
ki oznaczonych świadczeń . Uprawnienia wykraczają-
ce poza zwykłe uprzywilejowanie zapewniające jed-
nocześnie kontrolę podejmowania decyzji określa się 
pojęciem → „złotej akcji” . pojęcie to nie ma charakte-
ru normatywnego .

Akcja jest dokumentem sporządzonym na piś-
mie, który inkorporuje prawo uczestnictwa w spół-
ce . przepisy KSH rozróżniają pojęcie akcji od pojęcia 
dokumentu akcji (zob . M. Michalski, pojęcie „doku-
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mentu akcji” . . ., s . 5) . Dokument akcji jest papierem 
wartościowym, który powinien być sporządzony na 
piśmie, a jego treść winna zawierać firmę, siedzibę 
i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, 
pod którym spółka jest wpisana do rejestru a także 
wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji 
i uprawnienia szczególne z akcji . Bez tych elementów 
treści oraz bez pieczęci spółki oraz podpisu zarządu, 
który może być odtwarzany mechanicznie, dokument 
akcji jest nieważny . Dokument akcji zawiera ponadto 
datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, wyso-
kość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, 
ograniczenia co do rozporządzania akcją oraz posta-
nowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach 
wobec spółki . Statut może przewidywać jeszcze inne 
dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumen-
tu akcji oraz jego formy . Dokument akcji składa się 
z tzw . płaszcza, do którego dołączony jest arkusz dy-
widendowy zawierający kupony dywidendowe, oraz 
talonu . Kupony dywidendowe i talon są znakami le-
gitymacyjnymi w rozumieniu art . 92115 KC . Kupony 
uprawniają do pobrania dywidendy, a talon do pobra-
nia kolejnych arkuszy dywidendowych . 

Akcja ucieleśnia prawa akcjonariusza niezależnie 
od wystawienia dokumentu (papier wartościowy de-
klaratywny) . Akcjonariusz nabywa roszczenie o wy-
danie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia 
rejestracji spółki . zarząd zobowiązany jest wydać do-
kumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłosze-
nia takiego roszczenia .

Akcje stanowiące przedmiot oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 
też wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu 
nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestro-
wania w depozycie papierów wartościowych (zob . 
R. Czerniawski, Akcjonariusz, s . 41) . Akcje takie mają 
postać zapisu elektronicznego na rachunku papierów 
wartościowych . Legitymację uprawnień z akcji zde-
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materializowanej potwierdza imienne świadectwo de-
pozytowe . 

Akcje ze względu na sposób legitymacji akcjona-
riusza można podzielić na akcje imienne i na oka-
ziciela . akcje imienne wskazują w treści dokumen-
tu konkretną osobę z imienia i nazwiska lub firmy, 
a w przypadku akcji na okaziciela uprawnionym jest 
każdorazowy posiadacz a nie konkretnie oznaczona 
osoba . W przypadku akcji imiennych, nazwisko i imię 
albo firma (nazwa) oraz siedziba i adres akcjonariusza 
wpisywane są do księgi akcyjnej .

akcjami imiennymi są akcje aportowe, czyli po-
krywane wkładami niepieniężnymi, uprzywilejowane 
z wyjątkiem akcji niemych . Akcje imienne mogą być 
wydawane przed pełną wpłatą . Każda kolejna wpła-
ta odnotowywana jest na dokumencie akcji . Statut 
może ograniczyć zbywalność akcji imiennych . z akcją 
imienną może być związany obowiązek powtarzają-
cych się świadczeń niepieniężnych . Akcje na okazicie-
la legitymują, jako osobę uprawnioną, każdorazowego 
okaziciela dokumentu . Dokumenty akcji na okaziciela 
nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą . Wyda-
nie tych akcji przed pełną wpłatą powoduje sankcję 
nieważności tego dokumentu . Na dowód częściowej 
wpłaty, zamiast akcji spółka wydaje imienne → świa-
dectwa tymczasowe .

Akcje są zbywalne . Jest to charakterystyczna cecha 
spółki akcyjnej . przeniesienie akcji imiennej następuje 
przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumen-
cie akcji, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga 
przeniesienia posiadania akcji . Wyjątkiem są ogranicze-
nia zbywalności, wynikające z ustawy, statutu lub umo-
wy . przeniesienie akcji na okaziciela następuje przez 
jej wydanie . Ustawowe ograniczenie dotyczy zbywal-
ności akcji aportowych, które muszą pozostać imien-
ne i nie mogą być zbyte do dnia zatwierdzenia przez 
zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finan-
sowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokry-
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cie tych akcji oraz akcji obciążonych powtarzającym się 
obowiązkiem świadczeń niepieniężnych, które mogą 
być przenoszone tylko za zgodą spółki . Ograniczenie 
statutowe zbywalności akcji może polegać na koniecz-
ności uzyskania zgody spółki na rozporządzenie akcją 
i dotyczyć może wyłącznie akcji imiennych . Umowne 
ograniczenie zbywalności akcji obejmuje zarówno ak-
cje imienne jak i na okaziciela i nazywa się winkulacją 
akcji . Ograniczenie takie nie może być ustanowione na 
okres dłuższy niż 5 lat od zawarcia umowy . zbycie ak-
cji wbrew postanowieniom umownym jest skuteczne 
wobec spółki, ponieważ ograniczenie wywiera skutki 
tylko między stronami umowy . W celu zabezpieczenia 
wykonania jej postanowień dokonuje się zasyndyko-
wania akcji, które polega na złożeniu ich na czas obo-
wiązywania ograniczenia np . u notariusza . Innym do-
puszczalnym ograniczeniem jest prawo pierwokupu 
lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji . Ograni-
czenia z takich umów nie mogą trwać dłużej niż 10 lat 
od zawarcia umowy .

Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut 
tak stanowi, za zgodą akcjonariusza w drodze jej na-
bycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez 
zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) . Umo-
rzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia . 
Statut może stanowić, że akcje ulegają umorzeniu w ra-
zie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzię-
cia uchwały przez walne zgromadzenie . Stosuje się 
wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym . Sta-
tut może przewidywać, że w zamian za akcje umorzo-
ne spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej 
wartości nominalnej . świadectwa użytkowe mogą być 
imienne lub na okaziciela . Jeżeli statut nie stanowi ina-
czej, świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z ak-
cjami w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku spół-
ki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji .

Spółka, co do zasady, nie może nabywać wyemito-
wanych przez nią akcji . Nabycie akcji własnych jest 
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dopuszczalne tylko w przypadkach wyraźnie wska-
zanych w ustawie . Akcje własne powinny być zbyte 
w terminie roku od dnia ich nabycia przez spółkę lub 
umorzone . 

Jeżeli spółka dokonuje podwyższenia kapitału za-
kładowego z własnych środków, przeznaczając na to 
środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zy-
sku, akcjonariusze otrzymują nowe akcje bez wnosze-
nia wkładów . Są to akcje gratisowe, które przysługują 
akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w do-
tychczasowym kapitale zakładowym . 
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[M .G .]

akt założycieLSki Spółki

→ STATUT SpółKI
→ UMOWA SpółKI

aport

Aport jest → wkładem niepieniężnym wniesionym do 
spółki . przedmiotem wkładu może być prawo (np . pa-
tent), ruchomość (np . samochód) bądź nieruchomość 
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