
Od ponad dwudziestu lat pracujemy dla

przedsiębiorców, którzy tworzą i rozwijają swój biznes w

określonych realiach gospodarczych, społecznych i

regulacyjnych. Pośród nich jest wiele firm rodzinnych,

także takich dla których wyzwaniem był, czy jest proces

sukcesji. W każdej z prowadzonych przez nas spraw,

za najważniejsze postrzegamy odpowiednie ułożenie

zasad współpracy z Klientem i zbudowanie zaufania.

Pragnę wyrazić nadzieję, iż takie podejście oraz nasze

doświadczenie zawodowe i zdolność reagowania na

nowe wyzwania rynku, okażą się Państwu pomocne.

Mariola Więckowska

Radca Prawny - Partner
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PRZEKAZANIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

„ZA ŻYCIA” WŁAŚCICIELA – ASPEKTY PRAWNE

www.kancelaria-csw.pl 4



Odpowiednie przygotowanie sukcesji
- fazy postępowania
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I faza – zmiana umowy spółki

II faza – stopniowe przekazanie 

wiedzy oraz władzy następcy

III faza – wspólne działanie następcy i seniora 

(kontrola następcy przez seniora)

IV faza – wycofanie się 

seniora ze spółki i zapewnienie środków 

na jego godne przeżycie



Odpowiednie przygotowanie sukcesji
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Kontrola przez wprowadzenie odpowiednich 
postanowień umowy spółki 

Spółki osobowe

• zgoda wspólnika (seniora)  na wymienione w umowie spółki czynności, bądź czynności 

przekraczające określoną kwotę

• wprowadzenie reprezentacji łącznej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• zgoda Zgromadzenia Wspólników na wymienione w umowie spółki czynności, bądź czynności 

przekraczające określoną kwotę

• wprowadzenie reprezentacji łącznej

• skutki podjęcia określonych czynności przez Zarząd bez zgody Zgromadzenia Wspólników –

czynności te są ważne, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności Zarządu wobec spółki, zgodnie z 

art. 17 § 3 k.s.h.
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Zasiadanie seniora w radzie nadzorczej 

Rada Nadzorcza - kompetencje

• sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki

• nie ma prawa do wydawania wiążących poleceń Zarządowi dotyczących prowadzenia spraw 

spółki

• do jej obowiązków należy ocena sprawozdań finansowych spółki

• może badać wszystkie dokumenty spółki

• umowa spółki może stanowić, że Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej 

przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności oraz przekazać Radzie Nadzorczej 

prawo zawieszenia w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych, lub wszystkich 

członków Zarządu
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Ustanowienie seniora prokurentem

Spółki osobowe

• umowa spółki osobowej może przewidywać, iż wspólnik jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z 

prokurentem

• udzielenie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki (umowa 

spółki może przewidywać surowsze wymogi np. zgodę wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki)

• odwołać prokurę może każdy ze wspólników

Spółki kapitałowe

• umowa spółki, w przypadku zarządu wieloosobowego, może przewidywać, np. że do składania oświadczeń w 

imieniu spółki wymagane jest współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

• powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu

• odwołać prokurę może jeden z członków zarządu

• zgłoszenie prokury do KRS
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Prawne formy przekazania przedsiębiorstwa
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FORMY 
PRZEKAZANIA

PRZEDSIĘBIORSTWA
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NABYCIE UDZIAŁÓW

PRZEZ ICH 
ZAKUP

NABYCIE UDZIAŁÓW
PRZEZ WNIESIENIE 

WKŁADÓW



Darowizna

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 

• zawarcie umowy darowizny powoduje, że nowy właściciel prowadzi działalność pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz 

ma nadany własny numer NIP

Spółka jawna 

• należy uprzednio sprawdzić czy umowa spółki zezwala na przeniesienie udziału (jeżeli nie, istotna jest wcześniejsza 

zmiana umowy spółki). 

• zbycie udziału między wspólnikami jest dopuszczalne, o ile w spółce pozostanie co najmniej dwóch wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

• obrót udziałami jest swobodny, o ile umowa spółki nie wprowadza konieczności uzyskania zgody spółki albo nie określa 

innych reguł ograniczenia zbywalności

• ograniczenia w zbywaniu udziałów mogą polegać na wskazaniu określonych kategorii osób, które mogą być nabywcami
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Wycofanie się seniora ze spółki
i zapewnienie środków na jego przeżycie

• objęcie płatnych stanowisk w Radzie Nadzorczej

• objęcie stanowisk doradczych w przedsiębiorstwie

• pobieranie dywidendy

• sprzedaż udziałów/akcji osobie trzeciej (GPW, NewConnect)

• sprzedaż udziałów/akcji następcom
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Gdy przekazanie przedsiębiorstwa następcy 
jest niemożliwe – rozwiązania prawne

• sprzedaż przedsiębiorstwa na wolnym rynku

• połączenie przedsiębiorstwa z innym

• sprzedaż udziałów

• wybór następcy spoza rodziny

• likwidacja przedsiębiorstwa
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PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

DO UPUBLICZNIENIA NA GPW
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Przewaga wynikająca z prowadzenia spółki 
rodzinnej

• spółki rodzinne są lepiej wyceniane przez rynek niż inne spółki, a ich wartość w latach 2012-2016 rosła 

szybciej niż wartość spółek niespełniających przesłanek rodzinności

• spółki rodzinne - zwłaszcza notowane na Głównym Rynku GPW – zaliczane są najczęściej do podmiotów 

specjalizujących się w branżach tradycyjnych oraz postrzegane są jako spółki o stabilnych fundamentach i 

zrównoważonym rozwoju, których wycena wzrasta w dłuższym horyzoncie czasowym, czy też wraz z 

realizacją kolejnych planów inwestycyjnych umożliwiających zwiększenie skali działalności

• inwestorzy postrzegają akcje spółek rodzinnych jako walory bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne, a 

same spółki rodzinne za bardziej odporne na bieżące wahania koniunktury niż np. korporacje czy spółki z 

udziałem Skarbu Państwa
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Dane statystyczne prezentujące przewagę 
spółek rodzinnych

• co piąta spółka notowana na GPW (Głównym Rynku i NewConnect) to spółka rodzinna – cechy 

rodzinności spełnia 176 z 893 podmiotów

• w 2016 roku spółki rodzinne notowane na Głównym Rynku GPW osiągnęły przychody na poziomie 

52,2 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2012 r. łącznie o 51,6%, w przeciwieństwie do reszty 

spółek, które wygenerowały spadek łącznej wartości przychodów o 6,9%

• łączna wartość kapitalizacji spółek rodzinnych na koniec 2016 roku wyniosła 33 529,0 mln zł, co 

przekłada się na średni roczny wzrost na poziomie blisko 26,0%

• najlepiej zarabiającymi spółkami rodzinnymi w Polsce są: Transfer Multisort Elektronik, Eko-Okna, 

Grupa Oknoplast oraz notowane na Głównym Rynku GPW: Briju (firma z branży biżuterii, przychody 

w 2016 r. wyniosły 683,7 mln zł) oraz Atal (spółka sektora deweloperskiego, której przychody w 2016 

r. osiągnęły wartość 506,8 mln zł)
Źródło: opracowanie Grant Thornton „Rodzinny biznes na Giełdzie” 
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Podstawowe regulacje prawne

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – przepisy ustawy odnoszące się do informacji poufnej, transakcji

insiderów, prowadzenia list dostępu do informacji poufnych zostają zastąpione przepisami Rozporządzenia MAR obowiązującego bezpośrednio

do wszystkich Emitentów

• Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,

2003/125/WE i 2004/72/WE – stosowane bezpośrednio do wszystkich Emitentów instrumentów finansowych notowanych na rynku

regulowanym i NewConnect

• Dyrektywa MAD (Market Abuse Directive) - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

sankcji karnych za nadużycia na rynku – stawia minimalne wymogi dla państw członkowskich i obowiązek implementacji do polskiej ustawy –

ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 615) oraz

projekt z dnia 20 kwietnia 2016 r. dotyczący zmian do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
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IPO – Wybór doradców 

Wybór podmiotów odpowiedzialnych za proces IPO:

• audytor – instytucja rozpoznawalna na rynku kapitałowym

• kancelaria prawna – doświadczenie na rynku publicznym

• oferujący akcje – dom maklerski

• doradca w zakresie relacji inwestorskich (IR) i public relations (PR)
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IPO – Pierwsze kroki

Uporządkowanie grupy kapitałowej / podmiotów powiązanych:

• istniejących powiązań kapitałowych / biznesowych

• rekomendacje w zakresie ew. połączenia spółek działających w ramach grupy 

kapitałowej / grupy podmiotów powiązanych biznesowo

Udział w procesie przekształcenia w S.A.:

• zaprojektowanie struktury kapitałów przyszłej spółki akcyjnej

• zaopiniowanie uchwał dotyczących przekształcenia

• zaopiniowanie statutu spółki akcyjnej
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IPO – Pierwsze kroki

Harmonogram czynności związanych z przekształceniem:

• podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały upoważniającej Zarząd do 

podjęcia prac nad przygotowaniem procesu przekształcenia (data początkowa)

• sporządzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia, projektu statutu 

spółki przekształconej (akcyjnej) – ok. 4 tygodni od daty początkowej

• sporządzenie sprawozdania finansowego do celów przekształcenia, wycena 

aktywów i pasywów, ustalenie wartości bilansowej majątku spółki 

przekształcanej, sporządzenie planu połączenia – ok. 8 tygodni od daty 

początkowej
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IPO – Pierwsze kroki

• złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do 

zbadania planu przekształcenia – ok. 9 tyg. od daty początkowej

• uzyskanie opinii biegłego rewidenta – ok. 14 tygodni od daty początkowej

• pierwsze zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia – ok. 15 

tygodni od daty początkowej

• drugie zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia – ok. 17 tygodni 

od daty początkowej

• podjęcie uchwały przekształceniowej; złożenie przez wspólników oświadczeń o 

uczestnictwie w spółce przekształconej – ok. 21 tygodni od daty początkowej
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IPO – Pierwsze kroki

• wezwanie wspólników, którzy nie złożyli oświadczenia przy podejmowaniu 

uchwały do jego złożenia – upływ terminu ok. 26 tygodni od daty początkowej

• podpisanie statutu spółki przekształconej

• złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wpis przekształcenia – ok. 27 tygodni 

od daty początkowej

• wpis przekształcenia do KRS – ok. 35 tygodni od daty początkowej

• ogłoszenie o przekształceniu – ok. 36 tygodni od daty początkowej
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IPO – Analiza i diagnoza stanu prawnego

• informacje o spółce i grupie kapitałowej

• środki trwałe, patenty i licencje

• istotne umowy

• spory sądowe

• główni akcjonariusze

• organy spółki oraz osoby zarządzające wyższego szczebla

• pracownicy

• wynagrodzenia i inne świadczenia
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IPO – Analiza i diagnoza stanu prawnego

Celem analizy i diagnozy w szczególności jest:

• zoptymalizowanie stanu prawnego spółki i grupy

• wyeliminowanie ryzyk

• uzyskanie informacji do części prawnej prospektu emisyjnego
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IPO – Przebieg procesu

Dokumentacja oferty:

• uchwała walnego zgromadzenia

• prospekt emisyjny

• wniosek do KNF

• rozpoczęcie działań IR/ PR
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IPO – Działania doradcy prawnego

• sporządzenie części prawnej prospektu emisyjnego

• bieżące kontakty z KNF w związku z prospektem i IPO

• bieżące doradztwo we wszelkich sprawach mogących mieć wpływ na IPO
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ZAUFALI NAM
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