
Ogólne zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) rejestr akcjonariuszy prowadzony 
będzie w oparciu m.in. o następujące reguły: 

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. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, 
wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. Wpis jest 
konstytutywny. O wpisie podmiot prowadzący rejestr informuje niezwłocznie spółkę oraz osobę 
żądającą wpisu. 

2) Przed wpisem w rejestrze akcjonariuszy, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy powiadamia 
o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub 
obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis. 

3) Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr 
akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. 

4) 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. 

5) Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i pozostałych akcjonariuszy. Podmioty te mają prawo 
dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu 
prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub 
elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy. 

6) Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa 
rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia 
żądania. 

7) 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. Na chwilę obecną Statut PKS Poznań S.A. nie zawiera 
uregulowań w tym zakresie. 

 
Informacje gromadzone w rejestrze akcjonariuszy 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), rejestr akcjonariuszy będzie 
zawierał następujące dane: 

1) firmę, siedzibę i adres spółki; 
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 
3) datę zarejestrowania spółki i emisji akcji; 
4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji; 
5) 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; 

6) 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; 

7) na żądanie zastawnika albo użytkownika - wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa 
głosu z obciążonej akcji; 

8) na żądanie akcjonariusza - wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem 
rzeczowym; 

9) wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte; 
10) ograniczenia co do rozporządzania akcją; 
11) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki. 

Dodatkowe postanowienia dotyczące informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy może określać 
statut. 


