PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA –
NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

ODFORMALIZOWANIE ZAŁOŻENIA
 symboliczne wymogi w zakresie minimalnych wkładów – 1 zł
wystarczy do założenia spółki
 brak obowiązku wyceny aportów
 uproszczony w stosunku do spółki akcyjnej proces tworzenia PSA

WKŁADY
 elastyczność terminu na wniesienie wkładu do PSA – wkład można
wnieść w terminie 3 lat od daty rejestracji
 praca lub świadczenie usług może być wkładem do PSA
 wkładem do PSA mogą być aktywa, które nie mogłyby stanowić
aportu w spółce z o.o. lub spółce akcyjnej (prawa niezbywalne,
idee, pomysły, know-how nie mające zdolności aportowej, etc.)

KAPITAŁ
 brak kapitału zakładowego w PSA – zamiast niego tworzony jest
kapitał akcyjny o minimalnej wysokości 1 zł
 kapitał akcyjny odzwierciedla wartość wkładów, które faktycznie
zostały wniesione do PSA
 tylko gotówka oraz wkłady, które mogłyby stanowić aporty w
spółce z o.o. oraz spółce akcyjnej podlegają zaliczeniu na kapitał
akcyjny (np. wkład w postaci pracy lub usług nie zwiększa wartości
kapitał akcyjnego)
 kapitał akcyjny podlega dynamicznym zmianom – nie jest
określany w umowie spółki PSA a jego zmiana nie wymaga zmian
umowy spółki
 z kapitału akcyjnego można dokonywać elastycznie wypłat na
rzecz akcjonariuszy PSA z zastrzeżeniem spełnienia warunków
dotyczących wypłacalności spółki
 PSA może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z
prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne na zasadach
analogicznych jak spółka akcyjna
 możliwość upoważnienia zarządu PSA do dokonania emisji akcji
spółki w określonych granicach

AKCJE
 akcje PSA nie mają wartości nominalnej i nie stanowią części
kapitału akcyjnego
 podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej, akcje PSA są
zdematerializowane
i
objęte
rejestrem
akcjonariuszy
prowadzonym przez uprawniony podmiot
 oprócz podmiotów, które mogą prowadzić rejestr akcjonariuszy
spółki akcyjnej (m. in. domy maklerskie), rejestr akcjonariuszy PSA
może prowadzić również notariusz
 cena emisyjna akcji PSA może być dowolnie kształtowana z uwagi
na brak wartości nominalnej
 uprzywilejowanie akcji PSA może być dowolnie kształtowane –
brak jest ograniczeń uprzywilejowania obowiązujących w spółce
akcyjnej lub spółce z o.o.
 możliwość wprowadzenia akcji założycielskich zapewniających
założycielom PSA określoną proporcję głosów bez względu na
dalsze emisje akcji
 większa ochrona akcjonariuszy mniejszościowych PSA – brak
instytucji przymusowego wykupu akcjonariuszy

STRUKTURA ORGANÓW
 fakultatywność rady nadzorczej w PSA
 możliwość rozszerzania własnych kompetencji przez radę
nadzorczą – rada może postanowić, że określone czynności
zarządu wymagają jej zgody
 indywidualne uprawnienia kontrolne akcjonariuszy PSA
 możliwość ustanowienia rady dyrektorów (w miejsce zarządu i
rady nadzorczej) – organu łączącego kompetencje zarządcze i
nadzorcze, potencjalnie zapewniającego większą efektywność
nadzoru
 możliwość elastycznego delegowania poszczególnych dyrektorów
do wykonywania funkcji zarządczych (dyrektorzy wykonawczy) lub
nadzorczych (dyrektorzy niewykonawczy)

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI
 uproszczona ścieżka likwidacyjna PSA: zamiast postępowania
likwidacyjnego, akcjonariusze mogą postanowić, że cały majątek

spółki zostanie przejęty przez oznaczonego akcjonariusza z
obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy
 likwidacja przez przejęcie majątku wymaga zgody sądu
rejestrowego
 likwidacja przez przejęcie majątku ma skutki analogiczne do
połączenia: akcjonariusz przejmujący wstępuje we wszystkie
prawa i obowiązki PSA
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