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BIBLIOTECZKA
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie

Szanowni Państwo,

W związku z coraz częstszymi pytaniami wpływającymi do
naszego wydziału, dotyczącymi zmian przy rejestracji spółek
z o. o. na terenie Federacji Rosyjskiej, prezentujemy omówienie
oraz autorskie tłumaczenie na język polski przedmiotowych
zmian. Weszły one w życie z dniem 1 lipca 2009 roku i dotyczą
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Z poważaniem,
Marek Zieliński
I Radca
Kierownik WPHI W Moskwie

ZMIANY W USTAWIE FEDERALNEJ O SPÓŁKACH Z O.O.
oraz O PAŃSTWOWEJ REJESTRACJI OSÓB PRAWNYCH
I PRZEDSIĘBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

W dniu 30 grudnia 2008 roku została podpisana przez Prezydenta Rosji Ustawa
Federalna, która dotyczy zmian treści pierwszej części kodeksu cywilnego Federacji
Rosyjskiej i innych aktów normatywnych, w tym równieŜ Ustawy Federalnej z dnia
8 lutego 1998 roku (Nr 14-FZ) „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością”.
W kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej zmianie poddanych zostało wszystkie
8 artykułów, które sankcjonują działalność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
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znowelizowano 36 z 59 artykułów, co stanowi 61% regulacji w tym zakresie. Celem
rosyjskiego ustawodawcy było stworzenie takich, nowych mechanizmów tworzenia
i funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które pozwoliłyby
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i zawiązywania „spółek jednodniowych”, za pomocą których wyłudzano kredyty lub
zaciągano inne zobowiązania, które nigdy nie były spłacane. Nowe prawo ma
równieŜ za zadanie ukrócenie procederu w postaci zakładania spółki z o. o. na osoby
podstawione, tzw. słupy”, które faktycznie nie biorą udziału w działalności
gospodarczej spółki. Taki mechanizm pozwalał uniknąć odpowiedzialności przez
osoby, które w rzeczywistości nią kierowały.
Do Ustawy wniesione zostały konceptualne zmiany związane z regulacją działalności
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a takŜe wiele uzupełnień, rozszerzeń pojęć
i innych, które mają za zadanie przede wszystkim ułatwić funkcjonowanie samego
przedsiębiorstwa, jak równieŜ dookreślić prawa i obowiązki wspólników spółki i jej
organów.
Zmiana Ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością to podsumowanie

ponad dziesięcioletniego doświadczenia ustawodawcy rosyjskiego w ramach
funkcjonowania aktu prawnego z dnia 8 lutego 1998 roku.
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Przepisy wchodzą w Ŝycie z dniem 1 lipca 2009 roku.
PoniŜej przedstawiam Państwu informację, na temat zmian, które zostały wniesione
do przedmiotowej Ustawy i oto najwaŜniejsze z nich:

1.
Umowa załoŜycielska nie będzie juŜ dokumentem załoŜycielskim spółki. Jedynym
dokumentem załoŜycielskim spółki będzie statut zatwierdzony przez załoŜycieli,
wspólników spółki. Plan tworzenia spółki określać będzie umowa wspólników
o zawiązaniu spółki, która zawierać będzie równieŜ informację na temat wysokości
i wartości nominalnej udziałów kaŜdego ze wspólników spółki, ale nie będzie
traktowana jako dokument załoŜycielski.
Aktualnie, zgodnie z ustawodawstwem rosyjskim, wyróŜniamy dwa dokumenty
załoŜycielskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: umowa załoŜycielska i statut
spółki. Funkcjonowanie tych dwóch dokumentów często wprowadzało zamieszanie,
co do, np. róŜnej ich treści w tej samej sprawie.

2.
Po raz pierwszy w prawie rosyjskim mamy do czynienia z pojęciem umowy
wspólników (umowy spółki) – „shareholders agreement”. Przy czym naleŜy pamiętać,
Ŝe nie jest ona dokumentem załoŜycielskim spółki. Zgodnie z nowymi przepisami,
wspólnicy w umowie mogą określić praktycznie wszystkie warunki, prawa
i obowiązki, jakie tylko przyjdą im do głowy, pod warunkiem, Ŝe są one zgodne
z prawem. Umowa moŜe przewidywać przyjęcie lub rezygnację przez wspólnika
z określonych praw lub obowiązków. Umowa moŜe określać, przy spełnieniu jakich
warunków, wspólnik zbędzie swoje udziały i za jaką cenę. MoŜe ona równieŜ
regulować inne stosunki między wspólnikami, ich prawa i obowiązki w czasie
tworzenia, funkcjonowania i w procesie likwidacji spółki.
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3.
W nowej formie statutu spółki nie znajdą się juŜ informacje na temat wysokości
i nominalnej wartości udziałów wspólnika, dzięki czemu zmiany właścicielskie nie
będą wymagały zmiany tego dokumentu w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych.

4.
Nowe prawo ogranicza moŜliwość wystąpienia wspólnika ze spółki. Wystąpienie
wspólnika ze spółki będzie moŜliwe tylko pod warunkiem, jeŜeli takie prawo zostanie
dla niego określone w statucie. Jedyny wspólnik spółki nie będzie miał prawa
wystąpienia ze spółki. Zmienione zostały terminy rozliczenia wspólnika, który złoŜył
wniosek o wystąpienie ze spółki – w celu rozliczenia wspólnika przyjmowane będą
informacje i dane bilansowe z roku poprzedzającego złoŜenie wniosku o wystąpienie
ze spółki. Skrócono termin rozliczenia wspólnika, który złoŜył wniosek o wystąpienie
ze spółki z sześciu miesięcy do trzech.
Ograniczenie prawa wyjścia wspólnika ze spółki ma za zadanie ukrócić często
stosowaną przez wspólników zasadę swobodnej rezygnacji z działalności w ramach
danego przedsiębiorstwa. Często nieznacząca sprzeczka na walnym zgromadzeniu
powodowała, Ŝe jeden ze wspólników postanowił wystąpić ze spółki. ZłoŜenie przez
wspólnika wniosku o wystąpienie ze spółki było często powodem bardzo powaŜnych
problemów finansowych spółki, gdyŜ w momencie wypłaty przez spółkę rzeczywistej
wartości udziałów wspólnika, nie była ona w stanie dalej funkcjonować. Taki zabieg
prawny

rosyjskiego

ustawodawcy

ma

na

celu

zwiększenie

poczucia

odpowiedzialności wspólników za ich działanie w ramach danego przedsiębiorstwa.

5.
W celu ochrony prawa wspólników mniejszościowych, ustawodawca rosyjski
przewidział dla nich w nowych przepisach moŜliwość Ŝądania wypłaty rzeczywistej
wartości ich udziału, w przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały
w rezultacie, której rzeczywista wartość udziałów spółki zostanie zmniejszona.
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6.
Zmianie uległa takŜe regulacja dotycząca realizacji prawa pierwokupu udziałów przez
wspólników spółki. Nowe prawo gwarantuje moŜliwość zapisania w statucie spółki
ceny sprzedaŜy udziałów wspólnika w ramach realizacji prawa pierwokupu. Tym
samym wspólnik spółki będzie miał prawa nabyć udziały, które inny wspólnik chce
sprzedać osobie trzeciej, po cenie określonej wcześniej w statucie, a nie po cenie
zaoferowanej osobie trzeciej. Oprócz tego wspólnicy będą mieli prawo nabycia takiej
części udziałów, jaka ich interesuje, a nie takiej, jaka zaoferowana została osobie
trzeciej.

7.
Zgodnie z nowymi przepisami wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością nie moŜe być niŜsza niŜ 10.000,- RUB. Ustawodawca rosyjski
zmienił ostatecznie formę określania minimalnej wartości kapitału zakładowego –
wcześniej minimalny kapitał zakładowy wynosił równowartość 100 – krotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę w administracji.

8.
Od 1 lipca 2009 roku spółka obowiązkowo musi prowadzić księgę udziałów.
W księdze udziałów winny znaleźć się następujące informacje: dane wspólników
wraz z informacją na temat ilości i wartości nominalnej posiadanych przez nich
udziałów, informacje na temat pokrycia kapitału zakładowego przez kaŜdego ze
wspólników, informacje na temat udziałów, które naleŜą do samej spółki. Księga
udziałów winna być aktualizowana przy kaŜdej zmianie z nimi związanej.

9.
W odróŜnieniu od obecnie obowiązujących przepisów, pokrycie kapitału zakładowego
przez wspólników moŜe nastąpić w określonej części nawet po okresie jednego roku
od daty rejestracji spółki w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych. Udziały
wspólników, którzy nie wnieśli kapitału zakładowego w terminie, przechodzą na
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samą spółkę. Udziały, które przeszły na spółkę, mogą być, za zgodą walnego
zgromadzenia wspólników, rozdzielone między wszystkimi, pozostałymi wspólnikami
proporcjonalnie do ich udziałów lub mogą zostać sprzedane jednemu lub kilku
wspólnikom i/lub osobom trzecim. Umowa wspólników moŜe przewidywać określone
sankcje finansowe dla wspólników, którzy nie wnieśli kapitału w terminie.

10.
Zgodnie z nowymi przepisami, zbycie udziału (części udziału) w kapitale zakładowym
„Spółki” winno być dokonane w formie pisemnej z notarialnym poświadczeniem
podpisów.

Nieprzestrzeganie

pisemnej

formy

kupna

–

sprzedaŜy

udziałów

z podpisami notarialnie poświadczonymi, pociąga za sobą niewaŜność danej
czynności.
W celu zbycia udziałów spółki trzeba będzie przygotować szereg dokumentów, które
obecnie nie są wymagane, a mianowicie:
 odpis z rejestru spółki (aktualny, nie starszy niŜ trzydzieści dni);
 uchwała o zawiązaniu spółki;
 umowa wspólników o zawiązaniu spółki.
Przy czynności prawnej związanej ze zbyciem udziałów zwiększa się zasadniczo rola
notariusza i to nie tylko w kwestii poświadczenia podpisów strony sprzedającej
i kupującej. Nowe przepisy przewidują szereg nowych obowiązków, które winien
będzie wypełnić notariusz:
 notariusz odpowiadać będzie za sprawdzenie prawidłowego umocowania stron
do zawarcia transakcji;
 w terminie trzech dni od daty sporządzenia umowy kupna – sprzedaŜy
udziałów, notariusz zobowiązany będzie do złoŜenia odpowiedniego wniosku
o rejestrację zmian w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych. Do wniosku
o wpis zmian, notariusz załączy dokumenty związane z samą czynnością
i umowa zbycia udziałów.
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 w terminie trzech dni od daty dokonania transakcji zbycia udziałów notariusz
powiadamia o tym fakcie równieŜ samą spółkę.
Notarialne

poświadczenie

podpisów

Sprzedającego/Sprzedających

i Kupującego/Kupujących nie jest wymagane w przypadku objęcia udziałów przez
samą spółkę i w przypadku rozdzielnia udziałów pomiędzy wspólnikami, które
wcześniej naleŜały do spółki.

11.
Nowe przepisy przewidują wiele nowych kompetencji dla Rady Nadzorczej spółki.
Rada nadzorcza będzie mogła powoływać i odwoływać dyrektora generalnego
i członków zarządu spółki (w przypadku powołania zarządu kolegialnego), będzie
mogła określać plany i perspektywy rozwoju spółki,

podejmować uchwały

w zakresie uczestnictwa spółki w innych podmiotach gospodarczych i organizacjach,
a takŜe wyraŜać zgodę na otwarcie przez spółkę przedstawicielstw i oddziałów.

12.
W ramach nowych przepisów zarząd równieŜ objęty został nowymi obowiązkami.
W terminie 10 dni od daty odbycia walnego zgromadzenia wspólników spółki, kopia
protokołu zebrania winna zostać przesłana wszystkim wspólnikom spółki.

13.
Przepisy wprowadziły dla wspólników obowiązek informowania spółki w formie
pisemnej o kaŜdej czynności prawnej, na podstawie której będą oni mieli powyŜej
20% głosów na walnym zgromadzeniu.
Oprócz tego nowelizacja Ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
wprowadziła dla wspólników spółki dwumiesięczny termin na wniesienie pozwu do
sądu o uchylenie danej uchwały wspólników, rady nadzorczej, czy teŜ zarządu spółki,
która ich zdaniem narusza ich podstawowe prawa lub została przyjęta niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.

14.
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Nowe
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z

ograniczoną
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Wspólnik będzie miał prawo zastawić swój udział w spółce na rzecz innego wspólnika
lub/i osoby trzeciej, tylko i wyłącznie, jeŜeli takie prawo zapisane zostało statucie
spółki i po uzyskaniu zgody walnego zgromadzenia wyraŜonej w formie uchwały,
przyjętej zwykłą większością głosów. Głos wspólnika, który wnioskował o wyraŜenie
zgody na zastaw jego udziału, nie jest brany pod uwagę w głosowaniu nad uchwałą.

Umowa zastawu zwierana jest w formie pisemnej z notarialnymi poświadczeniami
podpisów zastawnika i zastawcy. Nieprzestrzeganie pisemnej formy umowy zastawu
z podpisami notarialnie poświadczonymi pociąga za sobą niewaŜność danej
czynności.

W terminie trzech dni od daty zawarcia umowy zastawu, notariusz, który sporządzał
umowę, zobowiązany jest przesłać do właściwego ze względu na siedzibę spółki
Państwowego Rejestru Osób Prawnych dokumentację związaną z tą czynnością
prawną wraz z wnioskiem o wpis zmian w rejestrze i ujawnienie szczegółów zastawu
na udziałach. Oprócz tego, notariusz zobowiązany jest poinformować samą spółkę
o fakcie zawarcia umowy zastawu i przekazać jej kopię umowy.

Nowe przepisy wchodzą w Ŝycie z dniem 1 lipca 2009 roku. Do 1 stycznia 2010 roku
wszystkie spółki winny zostać przerejestrowane, tzn. winny dostosować swoje
dokumenty załoŜycielskie do nowych wymogów i złoŜyć do Państwowego Rejestru
Osób Prawnych odpowiedni wniosek. W przepisach nie zostało wprost określone, co
grozi spółce, jeŜeli w terminie do dnia 1 stycznia 2010 roku nie przerejestruje się, ale
w art. 59 Ustawy Federalnej „o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością”,
czytamy, Ŝe przedsiębiorstwa, które nie dokonają procedury przerejestrowania,
mogą zostać zlikwidowane na wniosek, np. urzędu skarbowego.
Tak więc, biorąc pod uwagę, Ŝe ustawodawca rosyjski ustalił tylko sześciomiesięczny
termin na przerejestrowanie, czasu na dokonanie zmian jest bardzo niewiele,
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a biorąc pod uwagę, Ŝe niektóre punkty zmian wymagać będą dyskusji wspólników,
sugeruję, aby procedurę rozpocząć jak najszybciej od momentu wejścia w Ŝycie
nowych przepisów.


PoniŜej znajduje się autorskie tłumaczenie na język polski
wyŜej omówionych zmian.

30 grudnia 2008

N 312-Ф3

FEDERACJA ROSYJSKA
USTAWA FEDERALNA
O WPROWADZENIU ZMIAN
DO CZĘŚCI PIERWSZEJ KODEKSU CYWILNEGO FEDERACJI ROSYJSKIEJ
I POSZCZEGÓLNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Uchwalona przez
Dumę Państwową
24 grudnia 2008
Przyjęta przez
Radę Federacji
29 grudnia 2008
Artykuł 1

Wprowadzić do części pierwszej kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej (Zbiór
ustawodawstwa Rosyjskiej Federacji, 1994, N 32, art. 3301; 1999, N 28, art. 3471)
następujące zmiany:
1) punkt 1 artykułu 87 przedstawić w następujący sposób:
„1. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka, której kapitał
zakładowy

podzielony

jest

na

udziały;

wspólnicy

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością nie odpowiadają za jej zobowiązania i ponoszą ryzyko strat,
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związanych z działalnością spółki, w wysokości wartości posiadanych przez nich
udziałów.
Wspólnicy spółki, którzy nie opłacili udziałów w całości, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za zobowiązania spółki w wysokości do wartości nieopłaconych
udziałów kaŜdego z nich.”;
2) punkt 2 artykułu 88 brzmi:
„2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością moŜe być utworzona przez jedną
osobę albo moŜe składać się z jedynego wspólnika, takŜe przy utworzeniu w wyniku
przekształcenia.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie moŜe być zawiązana wyłącznie
przez inną jednoosobową spółkę.”;
3) artykuł 89 przyjęty zostaje w nowej, następującej redakcji:

„Artykuł 89. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej
dokument załoŜycielski

1.

ZałoŜyciele

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

zawierają między sobą umowę o utworzeniu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością,

określającą

sposób

realizowania

wspólnej

działalności

w czasie tworzenia spółki, wysokość kapitału zakładowego spółki, wartość ich
udziałów w kapitale zakładowym i inne warunki zgodne z przepisami spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Umowę o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera się
w formie pisemnej.
2.

ZałoŜyciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają

solidarnie za jej zobowiązania, związane z jej utworzeniem i powstałe do momentu
wpisu spółki do rejestru.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania
załoŜycieli spółki, związane z jej utworzeniem, tylko w sytuacji zatwierdzenia działań
załoŜycieli przez walne zgromadzenie wspólników. Odpowiedzialność spółki za te
zobowiązania załoŜycieli moŜe być ograniczona prawem o spółkach z ograniczoną
działalnością.
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3.

Dokumentem załoŜycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

jest jej statut.
Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oprócz danych, o których
mowa w art. 52 punkt 2 kodeksu cywilnego, powinien zawierać informacje
o wysokości kapitału zakładowego spółki, składzie i kompetencjach jej zarządu,
o sposobie podjęcia uchwał (w tym jednomyślnie bądź bezwzględną większością
głosów)

i

inne

informacje

zgodnie

z

ustawą

o

spółkach

z

ograniczoną

odpowiedzialnością.
4.

Inne czynności związane z utworzeniem spółki z ograniczoną

działalnością określone są w ustawie o spółkach z ograniczoną działalnością.
4) w artykule 90:
a) w ustępie pierwszym punktu 1 słowa „wkładów jej wspólników” zamienić
słowami „udziałów, nabytych przez jej wspólników”;
b) punkt 2 przyjęty zostanie w nowym brzmieniu:
„2.

Nie

dopuszcza

się

zwolnienie

wspólnika

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością od obowiązku wpłaty na pokrycie udziałów, w tym równieŜ
w formie naleŜności przysługującej wspólnikowi od spółki.”;
c) trzecie zdanie punktu 3 przedstawić w następujący sposób: „Konsekwencje
naruszenia tego obowiązku określone są w ustawie o spółkach z ograniczoną
działalnością.”;
d) punkt 6 przedstawić w następujący sposób:
„6. PodwyŜszenie kapitału zakładowego dopuszcza się po całkowitej
opłacie wszystkich udziałów.”;
5) w punkcie 3 artykułu 91:
a) w ustępie pierwszym słowo „wyłączną” usunąć;
b) podpunkt 2 przedstawić w następujący sposób:
„2) utworzenie

organów wykonawczych

spółki

i

przedterminowe

ich

odwołanie, a takŜe podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
jednoosobowemu organowi wykonawczemu spółki - zarządcy, powołanie zarządcy
i zawarcie z nim umowy, jeŜeli statutem spółki rozstrzygnięcie wskazanych
zagadnień nie jest przypisane do kompetencji Rady Nadzorczej spółki;”;
c) w ustępie siódmym słowo „wyłączną” usunąć;
d) w ustępie ósmym słowo „wyłączną” usunąć;
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6) punkt 2 artykułu 92 przedstawić w następujący sposób:
„2. Spółka z ograniczoną działalnością ma prawo przekształcić się w inną
spółkę handlową, towarzystwo bądź spółdzielnię.
7) artykuł 93 przedstawić w następujący sposób:

„Artykuł 93. Przejście udziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na inną
osobę

1.

Przejście

udziału

albo

części

udziału

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością na inną osobę dopuszcza się na podstawie transakcji bądź
sukcesji albo na innej podstawie zgodnej z prawem z uwzględnieniem szczegółów,
zawartych w kodeksie cywilnym i ustawie o spółkach z ograniczoną działalnością.
2. SprzedaŜ bądź przeniesienie prawa własności udziału albo części udziału
spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

na

osoby

trzecie

dopuszcza

się

z przestrzeganiem wymogów, określonych w ustawie o spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością, jeŜeli nie jest to zabronione statutem spółki.
Wspólnicy spółki mają prawo pierwokupu udziału bądź części udziału
wspólnika spółki. Sposób korzystania z prawa pierwszeństwa i termin, w którym
wspólnicy spółki mogą dane prawo wykonać, określone jest w ustawie o spółkach
z ograniczoną działalnością i w statucie spółki. Statut spółki moŜe równieŜ określać
prawo pierwszeństwa zakupu udziału bądź części udziału wspólnika spółki, jeŜeli inni
wspólnicy nie skorzystali ze swojego prawa pierwokupu udziału bądź części udziału
spółki.
3. W przypadku, gdy ustawa zakazuje zakupu udziału bądź części udziału
osobom trzecim, a inni wspólnicy zrzekli się prawa zakupu tego udziału bądź części
udziału, albo nie otrzymano zgody na sprzedaŜ udziału bądź części udziału osobom
trzecim w przypadku, gdy zgoda taka jest wymagana przez statut spółki, spółka ma
obowiązek wypłacić wspólnikowi nominalną wartość udziału bądź części udziału, albo
wydać majątek spółki odpowiadający pokryciu danej wartości nominalnej udziału
bądź części udziału.
4. Udział wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością moŜe być
przedmiotem zbycia tylko w momencie jego pełnego pokrycia i tylko w tej części
w której został opłacony.
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5. W przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa własny
udział bądź części udziału, zobowiązuje się ją do sprzedaŜy tego udziału wspólnikom
bądź osobom trzecim w terminach i w sposób, określony ustawą o spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością i statutem, albo zobowiązuje się ją do obniŜenia
kapitału zakładowego zgodnie z punktami 4 i 5 artykułu 90 danego Kodeksu.
6. Udziały spółki przechodzą na spadkobierców i następców prawnych
wspólników spółki, chyba, Ŝe statut spółki stanowi inaczej. Statut spółki moŜe
stanowić, Ŝe przejście udziału na spadkobierców i następców prawnych wspólników,
przekazanie

udziału

likwidowanego

podmiotu

prawnego

jego

załoŜycielom,

posiadającym prawo własności do majątku, dopuszcza się tylko za zgodą wspólników
spółki. W przypadku braku zgody wspólników na przejście udziału, spółka
zobowiązana jest do wypłaty wskazanym osobom wartości nominalnej udziałów albo
wydania majątku spółki, odpowiadającego pokryciu danej wartości, w sposób i na
warunkach, określonych ustawą o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
i statutem spółki.
7. Przejście udziału wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na
inną osobę oznacza zaprzestanie jego udziału w spółce.”;
8) artykuł 94 przedstawić w następujący sposób:

„Artykuł 94. Wystąpienie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
ze spółki

1. Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wystąpić ze
spółki w skutek przeniesienia własności jego udziału niezaleŜnie od zgody reszty
wspólników albo spółki, jeŜeli jest to określone w statucie spółki.
2. Przy wystąpieniu wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
zobowiązana jest do wypłaty nominalnej wartości jego udziału albo wydania majątku
spółki, odpowiadającego pokryciu danej wartości, w sposób i w terminie określonym
w ustawie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i w statucie spółki.”;
9) w artykule 95:
a) pierwsze zdanie punktu 1 przedstawić w następujący sposób: „Spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka, kapitał zakładowy której podzielony
jest na udziały; wspólnicy danej spółki solidarnie ponoszą odpowiedzialność za
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zobowiązania spółki swoim majątkiem w jednakowym dla wszystkich wspólników
stosunku do ich udziałów, określonym statutem spółki.”;
b) punkt 3 po słowach „ograniczoną odpowiedzialnością” dodać słowa
„i ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Artykuł 3

Wprowadzić do Ustawy Federalnej z 08 lutego 1998 N 14-Φ3 „O spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością” (Zbiór ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, 1998,
N 7, art. 785; N 28, art. 3261; 1999, N 1, art. 2; 2002, N 12, art. 1093; 2005, N 1,
art. 18; 2006, N 31, art. 3437; N 52, art. 5497; 2008, N 18, art.. 1941) następujące
zmiany:
1) punkt 1 artykułu 2 przedstawić w następujący sposób:
„1. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej - spółka) jest spółka
handlowa utworzona przez jedną albo kilka osób, kapitał zakładowy której
podzielony jest na udziały; wspólnicy spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania
i ponoszą ryzyko strat, związanych z działalnością spółki, w wysokości wartości
przydzielonych im udziałów.
Wspólnicy spółki, którzy nie opłacili swoich udziałów w całości, ponoszą
solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości nieopłaconych
udziałów kaŜdego zez nich.”;
2) w artykule 8:
a) w punkcie 1:
w ustępie drugim słowa „dokumentami załoŜycielskimi” zamienić na słowo
„statutem”;
w ustępie trzecim słowa „dokumentami załoŜycielskimi” zamienić na słowo
„statutem”;
ustęp piąty i szósty przyjęty zostaje w następującym brzmieniu:
„sprzedać bądź przenieść w inny sposób własności swego udziału albo części
udziału spółki jednemu lub kilku wspólnikom bądź osobie trzeciej w sposób,
określony w danej Ustawie Federalnej i w statucie spółki;
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wystąpić ze spółki sprzedając swój udział spółce, jeśli taką moŜliwość
przewiduje statut spółki, albo Ŝądając wykupu przez spółkę udziału w przypadkach,
określonych w Ustawie Federalnej;”;
b) w ustępie drugim punktu 2 słowa „udziały (części udziału)” zamienić
słowami „udziały bądź części udziału”;
c) dopełnić punkt 3 następującą treścią:
„3. ZałoŜyciele (wspólnicy) spółki mogą podpisać umowę o prawach
wspólników, w której mogą określić prawa i warunki rezygnacji z określonych praw,
w tym głosowania w określony sposób na walnym zgromadzeniu wspólników,
uzgodnienia wariantu głosowania z innymi wspólnikami, sprzedaŜy udziału albo
części udziału według ustalonych cen i przy wystąpieniu określonych warunków albo
wstrzymania się od sprzedaŜy do nastąpienia określonych warunków, a takŜe
regulować

inne

stosunki

między

wspólnikami,

związane

z

zarządzaniem,

utworzeniem, funkcjonowaniem, przekształceniem i likwidacją spółki. Taką umowę
zawiera się w formie pisemnej.”;
3) w artykule 9:
a) ustęp drugi punktu 1 przedstawić w następujący sposób:
„opłacać udziały spółki w sposób, w wysokości i w terminie określonym
w danej Ustawie Federalnej i umowie o utworzeniu spółki;”;
b) w ustępie drugim punktu 2 słowa „udziały (części udziału)” zamienić
słowami „udziały bądź części udziału”;
4) artykuł 11 przedstawić w następujący sposób:
„Artykuł 11. Powstanie spółki

1. Zawiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały jej załoŜycieli albo
załoŜyciela. Uchwała o utworzeniu spółki przyjęta zostaje na zgromadzeniu
załoŜycieli spółki. W przypadku utworzenia spółki przez jedną osobę uchwałę
podejmuje dana osoba.
2. W uchwale o utworzeniu spółki muszą być odzwierciedlone wyniki
głosowania załoŜycieli spółki i podjęte przez nich postanowienia dotyczące
utworzenia spółki, zatwierdzenia statutu spółki, wyboru lub mianowania organów
zarządzania spółki, a takŜe powołania komisji rewizyjnej albo wyboru rewidenta
spółki, jeŜeli jest to przewidziane statutem spółki bądź Ustawą Federalną.
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W przypadku utworzenia spółki przez jedna osobę uchwała o utworzeniu
spółki powinna określać wysokość kapitału zakładowego spółki, sposób i termin jego
opłacenia, a takŜe wysokość i wartość nominalną udziału załoŜyciela.
3. Uchwała o utworzeniu spółki, zatwierdzeniu jej statutu, zatwierdzeniu
wyceny wartości pienięŜnych jej papierów wartościowych, innych rzeczy bądź praw
majątkowych albo innych praw mających wycenę pienięŜną, wnoszonych przez
załoŜycieli jako wkład do spółki, zapadają w formie uchwały przyjętej jednomyślnie
przez wszystkich załoŜycieli.
4. Wybór organów zarządzających spółki, powołanie komisji rewizyjnej albo
wybór rewidenta spółki i zatwierdzenie audytora spółki odbywa się w formie uchwały
przyjętej większością nie mniejszą niŜ trzy czwarte głosów ogólnej liczby załoŜycieli
spółki.
JeŜeli na moment wyboru organów wykonawczych spółki, powołania komisji
rewizyjnej albo wyboru rewidenta spółki i zatwierdzenia audytora spółki, nie jest
określona wartość udziału poszczególnych załoŜycieli spółki, kaŜdy załoŜyciel spółki
przy głosowaniu ma jeden głos.
5. ZałoŜyciele spółki zawierają w formie pisemnej umowę o utworzeniu spółki,
określającą sposób realizacji przez nich wspólnych działań przy utworzeniu spółki,
wysokość kapitału zakładowego spółki, liczbę i wartość nominalną udziałów
poszczególnych załoŜycieli, a takŜe sposób i termin pokrycia kapitału.
Umowa o utworzeniu spółki nie jest dokumentem załoŜycielskim spółki.
6. ZałoŜyciele spółki odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, związane
z jej utworzeniem i powstałe do momentu wpisu spółki do rejestru. Spółka
odpowiada za zobowiązania załoŜycieli spółki, związane z jej utworzeniem, tylko
w sytuacji zatwierdzenia działań załoŜycieli przez walne zgromadzenie wspólników.
Przy czym w kaŜdym przypadku spółka ponosi odpowiedzialność do wysokości
nie przekraczającej jednej piątej wartości opłaconego kapitału zakładowego spółki.
7. Warunki tworzenia spółek z udziałem inwestorów zagranicznych reguluje
Ustawa Federalna.
8. Informacje o ilości i wartości nominalnej udziałów kaŜdego wspólnika spółki
wprowadza się do Państwowego Rejestru Osób Prawnych zgodnie z Ustawą
Federalną o Państwowej Rejestracji Osób Prawnych. Przy czym informacje
o nominalnej wartości udziałów wspólników spółki przy jej powstaniu, określa się
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według umowy o utworzeniu spółki albo uchwały jedynego załoŜyciela spółki, w tym
równieŜ w przypadku nie opłacenia danego wkładu w całości, i podlegają one opłacie
w sposób i w terminie, które przewiduje dana Ustawa Federalna.”;
5) w artykule 12:
a) w tytule słowa „Dokumenty załoŜycielskie” zamienić słowem „Statut”;
b) punkt 1 przedstawić w następujący sposób:
„1. Statut spółki jest dokumentem załoŜycielskim spółki.”;
c) w punkcie 2:
ustęp szósty nie obowiązuje;
ustęp ósmy dopełnić słowami „jeśli prawo do wyjścia ze spółki przewidziane
statutem spółki”;
w ustępie dziewiątym słowa „udziały (części udziału)” zamienić słowami
„udziały albo części udziału”;
d) w punkcie 3 słowa „dokumentami załoŜycielskimi” zamienić słowem
„statutem”, słowa „kopie obowiązujących umowy załoŜycielskiej i” zamienić słowami
„kopię obowiązującego”;
e) w punkcie 4 słowa „dokumenty załoŜycielskie” zamienić słowem „statut”;
f) punkt 5 wygasł;
6) w artykule 14:
a) ustęp drugi punktu 1 przedstawić w następujący sposób:
„wysokość kapitału zakładowego spółki musi być nie mniejsza niŜ 10 000
rubli.”;
b) punkt 3 dopełnić akapitem o następującej treści:
„W przypadku, jeŜeli statut spółki zawiera ograniczenia, przewidziane danym
punktem, osoba, która nabyła udział spółki z naruszeniem wymogów danego punktu
i odpowiednich postanowień statutu spółki, ma prawo głosować na walnym
zgromadzeniu wspólników częścią udziału, wysokość którego nie przekracza
określonej statutem spółki maksymalnej wysokości udziału wspólnika spółki.”;
7) artykuł 15 przedstawić w następujący sposób:
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„Artykuł 15. Wkłady w celu pokrycia kapitału zakładowego spółki.

1. Wkład na pokrycie kapitału zakładowego Spółki moŜe być wniesiony
w formie pienięŜnej, papierami wartościowymi, innymi rzeczami bądź prawami
majątkowymi albo innymi prawami mającymi wycenę pienięŜną.
2. Wycena pienięŜna majątku, wnoszonego w celu pokrycia udziału,
zatwierdza

się

postanowieniem

walnego

zgromadzenia

wspólników

spółki,

przyjmowanym wszystkimi wspólnikami spółki jednomyślnie.
JeŜeli wartość nominalna albo zwiększenie wartości nominalnej udziału
wspólnika spółki, mającego charakter niepienięŜny, wynosi ponad 20 000 rubli, to
w celu określenia wartości danego majątku musi być zaangaŜowany niezaleŜny
rzeczoznawca. Wartość nominalna albo zwiększenie wartości nominalnej udziału
wspólnika, mającego charakter niepienięŜny, nie moŜe przekraczać sumy wyceny
danego majątku, określonego niezaleŜnym rzeczoznawcą.
W przypadku opłaty udziałów spółki środkami niepienięŜnymi wspólnicy spółki
i niezaleŜny rzeczoznawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania
spółki prz majątku spółki w wysokości zawyŜenia wartości majątku, wniesionego
w celu pokrycia udziału w przeciągu trzech lat od momentu państwowej rejestracji
spółki albo wniesienia zmian do statutu spółki przewidzianych artykułem 19 danej
Ustawy Federalnej.
Statut spółki moŜe regulować jakie rodzaje majątku nie mogą być wnoszone
do spółki w celu pokrycia udziału.
3. W przypadku rezygnacji z praw spółki do korzystania z majątku
wniesionego do spółki w celu pokrycia udziału przed ustalonym terminem, wspólnik
ma

obowiązek

przedstawić

spółce

na

jej

Ŝądanie

kompensatę

pienięŜną,

ekwiwalentną opłacie za korzystanie z danego majątku przez okres pozostały do
wygaśnięcia terminu. Kompensata pienięŜna musi być przedstawiona jednocześnie
w rozsądnym terminie od momentu Ŝądania jej przez spółkę, jeŜeli na walnym
zgromadzeniem nie postanowiono inaczej. Uchwała w danej sprawie moŜe być
podjęta na walnym zgromadzeniu wspólników większością głosów bez uwzględnienia
głosu wspólnika, który wniósł dany majątek na pokrycie udziału.
Umowa o utworzeniu spółki albo, w przypadku spółki jednoosobowej,
uchwała o jej utworzeniu moŜe przewidywać inne sposoby przedstawienia
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kompensaty pienięŜnej za przedterminowe uniemoŜliwienie korzystania z majątku
wniesionego do spółki w celu pokrycia udziału.
W przypadku niedostarczenia kompensaty w ustalonym terminie udział albo
część udziału, ekwiwalentny sumie kompensaty, przechodzi na własność spółki. Taki
udział albo część udziału musi być realizowany przez spółkę w sposób i w terminie,
określonym artykułem 24 danej Ustawy Federalnej.
4. W przypadku wyjścia bądź wyłączenia wspólnika ze spółki majątek
wniesiony do spółki w celu pokrycia udziału zostaje w posiadaniu spółki do momentu
wygaśnięcia terminu, na który majątek był uŜyczony, jeŜeli umowa o utworzeniu
spółki nie stanowi inaczej.”;
8) w artykule 16:
a) w tytule słowa „wniesienia udziału” zamienić słowami „wkład do spółki
w celu pokrycia udziału”;
b) punkt 1 przedstawić w następujący sposób:
„1. KaŜdy załoŜyciel spółki powinien opłacić swoje udziały w całości
w

terminie,

określonym

umową

o

utworzeniu,

albo

w

przypadku

spółki

jednoosobowej uchwałą o utworzeniu spółki, i termin ten nie moŜe być dłuŜszy niŜ 1
rok od momentu rejestracji spółki w rejestrze. Udziały nie mogą być obejmowane
poniŜej ich wartości nominalnej.
Nie

dopuszcza

się

zwolnienie

wspólnika

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością od obowiązku wpłaty na pokrycie udziałów, w tym równieŜ
w formie zaliczenia naleŜności przysługującej wspólnikowi od Spółki.”;
c) dopełnić punktem 3 o następującej treści:
„3. W przypadku nie opłacenia udziału w całości w terminie określonego
punktem 1 danego artykułu, nieopłacona część udziału przechodzi na własność
spółki. Taka część udziału musi być sprzedana przez spółkę w sposób i w terminie
określonym przez artykuł 24 danej Ustawy Federalnej.
Umowa

o

utworzeniu

spółki

moŜe

przewidywać

nałoŜenie

kary

za

nieterminowe opłacenie udziału spółki.
Udział wspólnika spółki daje prawo głosu tylko w wysokości opłaconej części
udziału, jeŜeli statut spółki nie stanowi inaczej.”;
9) artykuł 18 dopełnić punktem 4 o następującej treści:
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„4. Wniosek o państwowej rejestracji zmian, wnoszonych do statutu spółki
w związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego musi być podpisany przez osobę,
wykonującą funkcje jednoosobowego organu wykonawczego spółki. Wniosek
potwierdza wymagania spełnienia punktu 1 i 2 danej ustawy.
Dany wniosek i inne dokumenty wymagane przy państwowej rejestracji zmian
wnoszonych do statutu spółki związanych z podwyŜszeniem kapitału zakładowego,
a takŜe zmian wartości nominalnej udziałów wspólników spółki muszą być złoŜone
do organu wykonującego państwową rejestrację osób prawnych w ciągu miesiąca od
momentu podjęcia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego ze środków
spółki.
Takie zmiany zaczynają być obowiązujące dla osób trzecich od momentu ich
państwowej rejestracji.”;
10) w artykule 19:
a) w punkcie 1:
w ustępie trzecim słowa „dokumenty załoŜycielskie” zamienić słowem
„statut”, słowa „i zwiększeniem wartości nominalnej udziałów wspólników, którzy
wnieśli wkłady, a jeŜeli zachodzi potrzeba takŜe zmian związanych ze zwiększeniem
bądź zmniejszeniem wysokości udziałów wspólników spółki” wykreślić;
ustępy czwarty i piąty wygasły;
b) w punkcie 2:
ustępy trzeci - piąty przedstawić w następujący sposób:
„Jednocześnie z uchwałą o podwyŜszeniu kapitału zakładowego na wniosek
wspólnika bądź wnioski wspólników o wniesienie przez niego bądź nich dodatkowego
wkładu musi być podjęta uchwała o wprowadzeniu zmian do statutu spółki
w związku z podwyŜszeniem wartości nominalnej udziału bądź udziałów wspólników
spółki, którzy wnioskowali o wniesienie dodatkowego wkładu, a jeŜeli zachodzi
potrzeba, uchwała o zmianie wysokości udziałów wspólników spółki. Takie uchwały
przyjmowane są przez wspólników w formie jednomyślnej uchwały. Przy tym
wartość nominalna udziału kaŜdego ze wspólników, który wnioskuje o wniesienie
dodatkowego wkładu, zwiększa się o summę równą bądź mniejszą wartości jego
dodatkowego wkładu.
Jednocześnie z uchwałą o podwyŜszeniu kapitału zakładowego na wniosek
bądź wnioski osób trzecich o przyjęciu jej bądź ich do spółki i wniesieniu wkładu
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muszą być podjęte uchwały o wniesieniu zmian do statutu spółki w związku
z podwyŜszeniem kapitału zakładowego, o określeniu wartości nominalnej udziału
albo udziałów osoby bądź osób trzecich, a takŜe o zmianach wysokości udziałów
poszczególnych

wspólników

spółki.

Takie

uchwały

podejmowane

są

przez

wspólników jednomyślnie. Wartość nominalna udziału osoby trzeciej, która przyjęta
została do spółki, nie moŜe być większa od wartości jego wkładu.
Wniesienie dodatkowych wkładów przez wspólników i osoby trzecie musi
nastąpić w terminie nie później niŜ 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwał,
przewidzianych danym punktem, na walnym zgromadzeniu wspólników spółki.”;
ustęp szósty wygasł;
c) dopełnić punktem 2.1 o następującej treści:
„2.1. Wniosek o państwowej rejestracji przewidzianych daną uchwałą zmian
w statucie spółki musi być podpisany przez osobę pełniącą funkcje jednoosobowego
organu wykonawczego spółki. We wniosku potwierdza się wniesienie w całości
dodatkowych wkładów przez wspólników spółki bądź osób trzecich. W ciągu trzech
lat od momentu państwowej rejestracji odpowiednich zmian w statucie spółki,
w

przypadku

nie

opłacenia

jej

w

całości,

wspólnicy

solidarnie

ponoszą

odpowiedzialność za jej zobowiązania w wysokości wartości nieopłaconych
dodatkowych wkładów.
Dany wniosek i inne dokumenty wymagane przy państwowej rejestracji
przewidzianych danym artykułem zmian związanych z podwyŜszeniem kapitału
zakładowego, zwiększeniem wartości nominalnej udziałów wspólników, którzy
wnieśli dodatkowe wkłady, przyjęciem osób trzecich do spółki, a w przypadku
konieczności określeniem wartości nominalnej udziałów poszczególnych wspólników,
a takŜe dokumenty potwierdzające wniesienie w całości dodatkowych wkładów przez
wspólników bądź osób trzecich, muszą być złoŜone do organu rejestracyjnego
w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia dodatkowych wkładów zgodnie
z punktem 1 danego artykułu albo na podstawie ich wniosków.
Dla osób trzecich takie zmiany zaczynają być obowiązujące od momentu ich
rejestracji państwowej.”;
d) dopełnić punktem 2.2 o następującej treści:
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„2.2. W przypadku niedopełnienia terminów przewidzianych w akapicie
trzecim punktu 1, w akapicie piątym punktu 2 i w punkcie 2.1. danego artykułu,
podwyŜszenie kapitału zakładowego uznaje się niezrealizowane.”;
11) w artykule 20:
a) punkt 2 wygasł;
b) punkt 4 dopełnić akapitami o następującej treści:
„Dokumenty wymagane przy państwowej rejestracji zmian w statucie spółki
związanych ze zmniejszeniem kapitału zakładowego i zmian wartości nominalnej
udziałów poszczególnych wspólników muszą być złoŜone do organu rejestracyjnego
w

terminie

jednego

miesiąca

od

dnia

wysłania

wierzycielom

ostatniego

zawiadomienia o zmniejszeniu kapitału zakładowego spółki i o jego nowej wartości.
Dla osób trzecich takie zmiany zaczynają być obowiązujące od momentu ich
państwowej rejestracji.”;
12) artykuł 21 przedstawić w następujący sposób:

„Artykuł 21. Przeniesienie udziału albo części udziału na innego wspólnika i na
osoby trzecie

1. Przeniesienie udziału albo części udziału na jednego bądź kilku wspólników
danej spółki albo na osoby trzecie odbywa się na podstawie umowy kupnasprzedaŜy, w wyniku przejścia na spadkobierców i następców prawnych wspólników
spółki albo na podstawie innych uregulowań.
2. Wspólnik ma prawo sprzedać bądź przenieść w inny sposób swój udział
albo część udziału jednego bądź kilku wspólników danej spółki. Zgoda innych
wspólników albo spółki do wykonania wyŜej ukazanych czynności nie jest
wymagana, jeŜeli statut spółki nie stanowi inaczej.
SprzedaŜ bądź przeniesienie udziału albo części udziału na osoby trzecie
dopuszcza się przy spełnieniu wymogów przewidzianych daną Ustawą Federalną,
jeŜeli nie jest to zabronione statutem spółki.
3. Udział wspólnika moŜe być przeniesiony na inną osobę do momentu jego
pełnej opłaty tylko w części, w której był on opłacony.
4. Wspólnicy spółki mają pierwszeństwo do objęcia nowego udziału albo
części działu po cenie oferowanej osobie trzeciej bądź po cenie przewidzianej
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statutem spółki (dalej – cena określona statutem spółki) w stosunku do swoich
dotychczasowych udziałów, jeŜeli statut spółki nie stanowi inaczej.
Statut spółki moŜe określać prawo pierwszeństwa objęcia przez spółkę udziału
albo części udziału naleŜącego do wspólnika po cenie oferowanej osobie trzeciej
bądź po cenie określonej statutem spółki, jeŜeli inni wspólnicy nie skorzystali z prawa
pierwszeństwa. Przy tym spółka ma prawo pierwszeństwa do objęcia nowego udziału
albo części udziału po cenie określonej statutem tylko pod warunkiem, Ŝe cena
zakupu przez spółkę udziału albo części udziału nie jest niŜsza od tej oferowanej
wspólnikom.
Cena zakupu udziału albo części udziału moŜe być określona w statucie spółki
bądź obliczana na podstawie jednego ze wskaźników określających wartość udziału
(wartość czystych aktywów (aktywa netto) albo bilansowa wartość aktywów spółki
na koniec roku obrotowego, czysty zysk lub inne). Przewidziana statutem spółki cena
zakupu udziału albo części udziału musi być jednakowa dla wszystkich wspólników.
Regulacje dotyczące prawa pierwszeństwa do objęcia udziału albo części
udziału przez wspólników spółki albo spółkę po cenie określonej statutem spółki,
w tym zmiany wysokości danej ceny albo sposobu jej obliczania mogą być zawarte
w statucie spółki przy jego uchwaleniu lub przy wniesieniu zmian do jego treści na
podstawie decyzji walnego zgromadzenia wspólników podjętej jednogłośnie.
Wykreślenie ze statutu spółki regulacji dotyczących prawa pierwszeństwa do objęcia
udziału albo części udziału po cenie określonej statutem spółki odbywa się na mocy
uchwały walnego zgromadzenia wspólników podjętej większością 2/3 głosów ogólnej
liczby wspólników.
Statut spółki moŜe regulować prawo pierwszeństwa do objęcia nie w całości
udziału albo części udziału przeznaczonej do sprzedaŜy. Przy tym pozostała część
udziału moŜe być sprzedana osobie trzeciej po skorzystaniu z prawa pierwszeństwa
przez spółkę lub jej wspólników po cenie i na warunkach, które były podane spółce
i jej wspólnikom bądź po cenie nie mniejszej od określonej w statucie spółki.
Regulacje określające wyŜej wymienione moŜliwości mogą być zawarte w statucie
przy jego uchwaleniu albo przy wniesieniu zmian do jego treści na podstawie
uchwały walnego zgromadzenia wspólników, podjętej jednogłośnie. Wykreślenie ze
statutu spółki wyŜej wymienionych regulacji odbywa się na mocy uchwały walnego
zgromadzenia wspólników podjętej 2/3 głosów ogólnej liczby wspólników.
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Statut spółki moŜe określać moŜliwość zakupu udziału albo części udziału
przez wszystkich wspólników nieproporcjonalnie do wartości posiadanych przez nich
udziałów. Regulacje określające sposób korzystania z prawa pierwszeństwa do
objęcia udziału albo części udziału nieproporcjonalnie do wartości posiadanych
udziałów mogą być zawarte w statucie przy jego uchwaleniu albo przy wniesieniu
zmian do jego treści na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników,
podjętej jednogłośnie. Wykreślenie ze statutu spółki wyŜej wymienionych regulacji
odbywa się na mocy uchwały walnego zgromadzenia wspólników podjętej 2/3
głosów ogólnej liczby wspólników, jeŜeli statut spółki nie stanowi inaczej.
Statut spółki nie moŜe jednocześnie określać prawa pierwszeństwa do objęcia
udziału albo części udziału po cenie oferowanej osobie trzeciej i prawo
pierwszeństwa do objęcia udziału albo części udziału po cenie określonej w statucie
spółki. Prawo pierwszeństwa do objęcia udziału po cenie określonej w statucie spółki
nie odnosi się do udziałów kaŜdego wspólnika z osobna lub do odrębnych udziałów
wspólników.
Nie dopuszcza się odstąpienie praw pierwszeństwa do objęcia udziału albo
części udziału spółki.
5. Wspólnik, który ma zamiar sprzedać swój udział albo część udziału osobie
trzeciej, ma obowiązek poinformować o tym w formie pisemnej resztę wspólników
i spółkę z określeniem ceny i innych warunków sprzedaŜy. Ofertę sprzedaŜy udziału
albo części udziału spółki uwaŜa się za otrzymaną przez wszystkich wspólników w
momencie otrzymania jej przez spółkę. Przy tym oferta moŜe być zakceptowana
przez osobę będącą wspólnikiem spółki na moment akceptacji, a takŜe przez spółkę
w przypadkach przewidzianych daną Ustawą Federalną. Ofertę uwaŜa się za
niedostarczoną, jeŜeli w terminie jednego dnia po jej otrzymaniu przez spółkę do
wspólnika dotarło zawiadomienie o jej odwołaniu. Odwołanie oferty o sprzedaŜy
udziału albo części udziału po jej otrzymaniu przez spółkę dopuszcza się tylko ze
zgodą wszystkich wspólników spółki, jeŜeli statut spółki nie stanowi inaczej.
Wspólnicy spółki mają prawo skorzystać z prawa pierwokupu udziału albo
części udziału w terminie 30 dni od daty otrzymania oferty przez spółkę. Statut moŜe
określać dłuŜszy termin przeznaczony do korzystania z prawa pierwokupu do objęcia
udziału albo części udziału spółki.
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W przypadku, jeŜeli statut zawiera regulację dotyczące prawa pierwszeństwa
do objęcia udziałów spółki, powinien on równieŜ określać terminy realizacji danego
prawa przez wspólników spółki oraz przez spółkę.
Przy rezygnacji poszczególnych wspólników z prawa pierwszeństwa do objęcia
udziału albo części udziału lub skorzystaniu przez nich z prawa pierwszeństwa do
objęcia nie całego udziału przeznaczonego na sprzedaŜ, inni wspólnicy mogą
skorzystać z prawa pierwokupu udziału albo części udziału w odpowiedniej części
proporcjonalnie do wartości swych udziałów w pozostałym terminie realizacji przez
nich prawa pierwszeństwa, jeŜeli statut spółki nie stanowi inaczej.
6. Prawo pierwokupu nabycia udziału albo części udziału spółki od wspólnika
i od spółki, jeŜeli statut nie stanowi inaczej, wygasa z dniem:
• przedstawienia pisemnego wniosku o odmowie skorzystania z prawa
pierwszeństwa do objęcia udziału albo części udziału w sposób
przewidziany danym punktem;
• wygaśnięcia

terminu

wyznaczonego

do

korzystania

z

prawa

pierwszeństwa do objęcia udziału albo części udziału.
Wnioski wspólników o odmowie skorzystania z prawa pierwokupu udziału albo
części udziału muszą wpłynąć do spółki przed upływem terminu wyznaczonego do
korzystania z prawa pierwokupu określonego zgodnie z punktem 5 danego artykułu.
Wniosek spółki o odmowie skorzystania z prawa pierwokupu udziału albo części
udziału przedstawia się w terminie określonym w statucie spółki do wspólnika, który
skierował ofertę o sprzedaŜy udziału albo części udziału, do jednoosobowego organu
wykonawczego spółki, jeŜeli statut spółki nie wyznacza innego organu do
rozpatrywania danych zagadnień.
7. W przypadku, jeŜeli w terminie 30 dni od daty otrzymania oferty przez
spółkę, chyba Ŝe dłuŜszy termin jest określony w statucie spółki, wspólnicy lub
spółka

nie

skorzystają

z

prawa

pierwokupu

udziału

albo

części

udziału

przeznaczonego na sprzedaŜ, w tym części udziału powstałych w wyniku
wykorzystania prawa pierwszeństwa nie do całości udziału przeznaczonego do
sprzedaŜy, bądź w przypadku odmowy poszczególnych wspólników i spółki
skorzystania z prawa pierwszeństwa, pozostały udział albo część udziału moŜe być
sprzedana osobie trzeciej po cenie nie niŜszej od ustalonej w ofercie dla spółki i jej
pozostałych wspólników, oraz na warunkach, które były określone dla spółki i jej
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wspólników, lub po cenie nie niŜszej od ustalonej w statucie. W przypadku, jeŜeli
ustalona statutem cena nabycia udziału albo części udziału przez spółkę róŜni się od
ustalonej statutem ceny nabycia udziału albo części udziału przez wspólników, udział
albo część działu moŜe być sprzedana osobie trzeciej po cenie nie niŜszej od
ustalonej statutem ceny nabycia udziału albo części udziału przez spółkę.
8. Udziały spółki przechodzą na spadkobierców i następców prawnych
wspólników spółki, chyba Ŝe statut spółki stanowi inaczej. Statut spółki moŜe
stanowić, Ŝe przejście udziału na spadkobierców i następców prawnych wspólników,
przekazanie

udziału

likwidowanego

podmiotu

prawnego

jego

załoŜycielom

(wspólnikom), posiadającym prawo własności do majątku, dopuszcza się tylko za
zgodą wspólników spółki. Statut spółki moŜe przewidywać róŜne sposoby uzyskania
zgody wspólników spółki na przejście udziału albo części udziału na osoby trzecie
w zaleŜności od podstaw takiego przeniesienia.
Do momentu przejęcia przez spadkobiercę udziałów zmarłego wspólnika
spółki zarządzanie jego udziałami odbywa się zgodnie z Kodeksem Cywilnym
Federacji Rosyjskiej.
9. Przy sprzedaŜy udziału albo części udziału w przetargu publicznym prawa
i obowiązki wspólnika spółki z tych udziałów albo części udziału przechodzą na osoby
trzecie za zgodą wspólników.
10. W przypadku, jeŜeli dana Ustawa Federalna i (lub) statut spółki
przewiduje konieczność uzyskania zgody wspólników spółki na przejście udziału albo
części udziału na osobę trzecią, taką zgodę uznaje się za uzyskaną, jeŜeli wszyscy
wspólnicy w ciągu 30 dni lub innego terminu określonego statutem od dnia
otrzymania odpowiedniego zawiadomienia bądź oferty przez spółkę ustosunkują się
pozytywnie do danych kwestii w formie pisemnej; jeŜeli w ciągu wyŜej wskazanego
terminu nie otrzymano odpowiedzi w formie pisemnej.
W przypadku, gdy statut spółki przewiduje konieczność otrzymania zgody
spółki na sprzedaŜ udziału albo części udziału wspólnikom bądź osobom trzecim,
taką zgodę uznaje się za otrzymaną, jeŜeli w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się
do spółki lub w innym terminie określonym przez statut spółki otrzymano przez
wspólnika pisemną zgodę spółki albo nie otrzymano pisemnej odmowy na sprzedaŜ
udziałów.
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11. Zbycie udziału albo części udziału powinno być dokonane w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Niedochowanie wymaganej formy
umowy oznacza jej niewaŜność. Notarialne poświadczenie nie jest wymagane
w przypadku przejścia udziałów na spółkę zgodnie z artykułem 23, punktem
2 artykułu 26 danej Ustawy Federalnej, a takŜe w przypadku rozdzielenia udziałów
pomiędzy wspólnikami lub osobami trzecimi zgodnie z artykułem 24 danej Ustawy
Federalnej.
12. Udział albo część udziału przechodzi na inna osobę z chwilą
notarialnego

poświadczenia

podpisów,

a

w

przypadkach,

kiedy

poświadczenie takie nie jest wymagane z chwilą wniesienia odpowiednich
zmian do Państwowego Rejestru Osób Prawnych.
Na kupującego udziały przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wspólnika
spółki, obowiązujące do momentu poświadczenia notarialnego umowy kupnasprzedaŜy, z wyjątkiem praw i obowiązków określonych odpowiednio w ustępie
drugim punktu 2 artykułu 8 i w ustępie drugim punktu 2 artykułu 9 danej Ustawy
Federalnej. Wspólnik, który sprzedał swój udział albo część udziału ponosi solidarną
odpowiedzialność za wniesienie wkładu do kapitału spółki obowiązującą przed
poświadczeniem umowy kupna-sprzedaŜy wraz z osobą nabywającą dane udziały.
Po notarialnym poświadczeniu podpisów umowy kupna-sprzedaŜy udziałów,
albo w przypadkach, gdy takie poświadczenie nie jest wymagane, z chwilą
wniesienia

odpowiednich

zmian

do

Państwowego

Rejestru

Osób

Prawnych

przeniesienie udziałów na inne osoby moŜe być zaskarŜone poprzez wniesienie
odpowiedniego zaŜalenia do Sądu ArbitraŜowego.
13. Notariusz, który poświadczył podpisy umowy kupna-sprzedaŜy,
sprawdza prawidłowość umocowania osób sprzedających udziały.
Pełnomocnictwa osób, które sprzedają swoje udziały albo części udziału do
dysponowania nimi wynikają z poświadczonej notarialnie umowy kupna-sprzedaŜy,
na podstawie której dane udziały były wcześniej nabyte, a takŜe z odpisu
z Państwowego Rejestru Osób Prawnych, który zawiera informacje o wspólniku
i wysokości posiadanych przez niego udziałów. W przypadku, gdy upowaŜnienia
osób, które sprzedają swe udziały albo części udziału wynikają, np. z duplikatu
notarialnej umowy kupna-sprzedaŜy, odpis z rejestru spółki nie moŜe być z datą
wcześniejszą niŜ 10 dni przed datą wystąpienia do notariusza z wnioskiem
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o sporządzenie umowy kupna – sprzedaŜy udziałów. W przypadku, gdy udziały
przeszły na spadkobiercę i następców prawnych lub w innych przypadkach, kiedy
poświadczenie notarialne nie jest wymagane, upowaŜnienie do zarządzania tymi
udziałami wynika z dokumentu o stwierdzeniu nabycia spadku. Przy utworzeniu
spółki jednoosobowej pełnomocnictwo do zarządzania udziałami wynika z uchwały
jedynego

załoŜyciela

(wspólnika)

o

utworzeniu

spółki,

a

takŜe

z

odpisu

z Państwowego Rejestru Osób Prawnych (nie starszego niŜ 30 dni). Przy utworzeniu
spółki przez kilku wspólników, upowaŜnienia zarządzania tymi udziałami wynika
z umowy o utworzeniu spółki poświadczonej notarialnie, a takŜe z odpisu
z Państwowego Rejestru Osób Prawnych (nie starszego niŜ 30 dni).
14.

Notariusz

zobowiązany

jest

w

terminie

3

dni

od

daty

poświadczenia umowy kupna-sprzedaŜy udziału albo części udziału do
złoŜenia odpowiedniego wniosku o rejestrację zmian w Państwowym
Rejestrze Osób Prawnych. Do wniosku o rejestrację zmian notariusz
załącza dokumenty związane z samą czynnością i umowę kupnasprzedaŜy.
Wniosek moŜe być przekazany pocztą, faksem, drogą elektroniczną
lub złoŜony bezpośrednio do Państwowego Rejestru Osób Prawnych.
15. W terminie 3 dni od daty poświadczenia umowy kupna-sprzedaŜy udziału
albo części udziału notariusz przekazuje kopię wniosku określonego punktem 14
danej Ustawy Federalnej do spółki z dołączeniem odpowiedniej umowy bądź
dokumentu potwierdzającego wykonanie umowy i przeniesienie udziału albo części
udziału.
Strony umowy kupna-sprzedaŜy udziału albo części udziału mogą ustalić która
z nich powiadomi spółkę o transakcji. W taki przypadku notariusz nie ponosi
odpowiedzialności za nie powiadomienie spółki o dokonaniu czynności kupna sprzedaŜy.
16. W terminie 3 dni od daty otrzymania zgody wspólników określonej
punktami 8 i 9 danego artykułu, do spółki i Państwowego Rejestru Osób Prawnych
musi być złoŜony wniosek o wniesienie odpowiednich zmian do Państwowego
Rejestru Osób Prawnych, podpisany przez spadkobiercę wspólnika spółki lub przez
wykonawcę testamentu lub notariusza z dołączeniem dokumentu potwierdzającego
przeniesienie udziału albo części udziału.
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17. JeŜeli udział albo część udziału był nabyty odpłatnie od osoby, która nie
miała prawa jej sprzedawać, o czym kupujący nie wiedział i nie mógł wiedzieć,
wspólnik, udziały której były sprzedane, moŜe Ŝądać przyznania mu jego praw na
udziały, które zostały bezprawnie sprzedane.
W przypadku oddalenia pozwu osoby, której udziały zostały bezprawnie
sprzedane w wyniku bezprawnych działań, udział albo część udziału przechodzą na
osobę kupującą dane udziały z chwilą poświadczenia notarialnego podpisów.
W przypadku, gdy udział albo część udziału była nabyta w przetargu publicznym,
przechodzi ona na kupującego z chwilą wniesienia zmian do Państwowego Rejestru
Osób Prawnych.
śądanie przyznania wspólnikowi praw na udziały sprzedane w wyniku
bezprawnych działań i jednocześnie pozbawienia praw na dane udziały kupującego,
o którym mowa w niniejszym punkcie, moŜe być wniesione w terminie 3 lat od dnia
naruszenia jego praw.
18. Przy sprzedaŜy udziału albo części udziału z naruszeniem praw
pierwszeństwa kaŜdy wspólnik bądź wspólnicy lub spółka, jeŜeli statut spółki określa
prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów przez spółkę, w terminie 3 miesięcy od
dnia, kiedy wspólnik bądź spółka dowie się o naruszeniu, ma prawo zwrócić się do
Sądu z Ŝądaniem przeniesienia na niego praw i obowiązków kupującego. Sąd
ArbitraŜowy, do którego wpłynął dany pozew zapewnia innym wspólnikom i spółce,
jeŜeli statut spółki określa prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów przez spółkę,
moŜliwość dołączenia się do wniesionego pozwu.
W przypadku, gdy statut spółki przewiduje prawo pierwszeństwa do objęcia
nowych udziałów po cenie wcześnie określonej, osoba na którą przechodzą prawa
i obowiązki kupującego pokrywa wydatki kupującego związane z opłatą udziału albo
części udziału w wysokości nie przekraczającej określonej statutem ceny zakupu
udziału albo części udziału. Postanowienie sądu o przeniesieniu udziału albo części
udziału na wspólnika spółki bądź spółkę jest podstawą do wniesienia odpowiednich
zmian do Państwowego Rejestru Osób Prawnych.
13) artykuł 22 przedstawić w następujący sposób:

„Artykuł 22. Zastawienie udziałów spółki
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1. Wspólnik ma prawo zastawić swe udziały innemu wspólnikowi bądź osobie
trzeciej za zgodą walnego zgromadzenia wspólników, jeŜeli statut spółki nie stanowi
inaczej. Uchwała walnego zgromadzenia wspólników w sprawie udzielenia zgody na
zastawienie udziału albo części udziału podejmuje się większością głosów, jeŜeli
statut spółki nie stanowi inaczej. Głos wspólnika spółki, który zamierza zastawić swój
udział albo część udziału nie uwzględnia się w głosowaniu.
2. Zastawienie udziału albo części udziału powinno być dokonane w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nieprzestrzeganie wymaganej
formy umowy zastawu pociąga za sobą niewaŜność danej czynności.
3. W terminie 3 dni od daty notarialnego poświadczenia podpisów umowy
zastawienia udziału albo części udziału notariusz składa odpowiedni wniosek
o rejestrację zmian w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych zawierający określenie
zastawu i terminu, w którym będzie on obowiązywać. Dany wniosek składa się
bezpośrednio do organu rejestracyjnego osób prawnych bądź wysyła się listem
poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną. W terminie 3 dni od daty otrzymania
w/w wniosku organ wykonujący państwową rejestrację osób prawnych dokonuje
zmian w rejestrze z ukazaniem terminu, w którym zastaw udziału albo części udziału
obowiązuje.
W terminie 3 dni od daty notarialnego poświadczenia podpisów umowy
zastawienia udziału albo części udziału notariusz powiadamia o tym fakcie równieŜ
samą spółkę.”;
14) w artykule 23:
a) w tytule słowa „udziału (części udziału)” zamienić słowami „udziału albo
części udziału”;
b) w punkcie 1 słowa „udziału (części udziału)” zamienić słowami „udziału
albo części udziału”;
c) punkt 2 przedstawić w następujący sposób:
„2. W przypadku, jeŜeli statut spółki zabrania przeniesienia udziału albo części
udziału na osoby trzecie a inni wspólnicy zrzekli się prawa nabycia tych udziałów lub
nie wyrazili zgody na takie przeniesienie (jeŜeli statut spółki przewiduje konieczność
uzyskania takiej zgody) spółka ma obowiązek nabyć od wspólnika na jego Ŝądanie
udział albo część udziału.
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W przypadku, gdy walne zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę
o duŜym przedsięwzięciu lub o podwyŜszeniu kapitału zakładowego zgodnie
z punktem 1 artykułu 19 danej Ustawy Federalnej, spółka ma obowiązek nabyć od
wspólnika, który głosował przeciw bądź nie brał udziału w głosowaniu, na jego
Ŝądanie udział albo część udziału. Dane Ŝądanie moŜe być skierowane do spółki
w terminie 5 dni od daty, kiedy wspólnik dowiedział się o podjętej uchwale.
W przypadku, gdy wspólnik brał udział w posiedzeniu walnego zgromadzenia
wspólników, na którym podjęto chwałę, w/w Ŝądanie moŜe być skierowane do spółki
w terminie 5 dni od daty podjęcia uchwały.
W przypadkach określonych w ustępach pierwszym i drugim danego punktu
w terminie 3 miesięcy od daty powstania odpowiedniego obowiązku, jeŜeli statut
spółki nie przewiduje inny termin, spółka ma obowiązek wypłacić wspólnikowi
wartość

nominalną jego udziału określoną na podstawie danych bilansowych na

koniec roku obrotowego lub za zgodą wspólnika wydać mu majątek odpowiadający
danej wartości. Regulacje określające inny termin wykonania w/w obowiązku mogą
być zawarte w statucie spółki przy jego uchwaleniu albo przy wniesieniu zmian do
jego treści na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników podjętej
jednogłośnie. Wykreślenie ze statutu spółki w/w regulacji odbywa się na mocy
uchwały walnego zgromadzenia wspólników podjętej 2/3 głosów ogólnej liczby
wspólników.”;
d) punkt 3 wygasł;
e) punkt 5 przedstawić w następujący sposób:
„5. W przypadku, gdy określona punktami 8 i 9 artykułu 21 danej Ustawy
Federalnej zgoda wspólników na przeniesienie udziału albo części udziału nie została
uzyskana udział ten bądź część udziału przechodzi na spółkę w dniu następnym po
dacie wygaśnięcia terminu na otrzymanie takiej zgody określonego daną Ustawą
Federalną lub statutem spółki.
Przy

tym

spółka

ma

obowiązek

wypłacić

spadkobiercom

wspólnika,

następcom prawnym przekształconej osoby prawnej – wspólnika spółki lub
wspólnikom likwidowanej osoby prawnej – wspólnika spółki bądź osobie, która
nabyła udział albo część udziału w przetargu publicznym wartość nominalną tego
udziału określoną na podstawie danych bilansowych na koniec roku obrotowego lub
za ich zgodą wydać im majątek odpowiadający danej wartości.”;
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f) w punkcie 6 słowa „udziału(części udziału)” zamienić słowami „udziału albo
części udziału”;
g) dopełnić punktem 6.1 o następującej treści:
„6.1 W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki zgodnie z artykułem
26 danej Ustawy Federalnej jego udział przechodzi na spółkę. Spółka ma obowiązek
wypłacić wspólnikowi, który złoŜył wniosek o wystąpienie ze spółki, wartość
nominalną jego udziału, określoną na podstawie danych bilansowych na koniec roku
obrotowego lub za zgodą danego wspólnika wydać mu majątek odpowiadający danej
wartości, w przypadku nieopłacenia przez niego udziału w całości spółka wypłaca
wartość nominalną opłaconej przez niego części udziału.
Spółka ma obowiązek wypłacić wspólnikowi wartość nominalną udziału albo
części udziału lub wydać mu majątek odpowiadający danej wartości w terminie
3 miesięcy od daty powstania danego obowiązku, jeŜeli statut nie stanowi inaczej.
Regulacje określające inny termin i sposób wypłaty wartości nominalnej udziału albo
części udziału mogą być zawarte w statucie spółki przy jego uchwaleniu bądź przy
wniesieniu zmian do jego treści na podstawie uchwały walnego zgromadzenia
wspólników podjętej jednogłośnie. Zmiana statutu spółki w tym zakresie winna być
przyjęta w formie uchwały walnego zgromadzenie wspólników podjętej 2/3 głosów
ogólnej liczby wspólników.”;
h) punkt 7 przedstawić w następujący sposób:
„7. Udział albo część udziału przechodzi na spółkę od daty:
1) otrzymania przez spółkę Ŝądania wspólnika o jego nabyciu;
2) otrzymania przez spółkę wniosku wspólnika o jego wystąpieniu ze
spółki, jeŜeli takie prawo przewiduje statut spółki;
3) wygaśnięcia terminu opłaty udziału bądź przedstawienia kompensaty
określonej punktem 3 artykułu 15 danej Ustawy Federalnej.
4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o wyłączeniu wspólnika ze
spółki;
5) otrzymania od wspólnika odmowy udzielenia zgody na przeniesienie
udziału albo części udziału na spadkobierców bądź następców osób
prawnych będących wspólnikami spółki lub na przekazanie tego udziału
albo części udziału załoŜycielom (wspólnikom) likwidowanej osoby
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prawnej – wspólnika spółki bądź na osobę, która nabyła udział albo
część udziału w przetargu publicznym;
6) opłaty przez spółkę wartości nominalnej udziału albo części udziału
wspólnika na Ŝądanie jego wierzycieli;
i) dopełnić punktem 7.1 o następującej treści:
„7.1. Dokumenty wymagane w celu państwowej rejestracji zmian muszą być
złoŜone do organu rejestracyjnego w terminie 1 miesiąca od daty przeniesienia
udziału albo części udziału na spółkę. W/w zmiany SA skuteczne w stosunku do osób
trzecich z chwilą ich państwowej rejestracji.”;
j) punkt 8 przyjęty zostaje w nowym brzmieniu:
„8. Spółka ma obowiązek wypłacić wartość nominalną udziału albo części
udziału lub wydać majątek odpowiadający takiej wartości w terminie 1 roku od daty
przeniesienia udziału albo części udziału na spółkę, jeŜeli krótszy termin nie jest
przewidziany daną Ustawą Federalną lub statutem spółki.
Wartość nominalna udziału albo części udziału wypłacana jest z róŜnicy
wartości

czystych

aktywów

spółki

(aktywów

netto)

i

wysokości

kapitału

zakładowego. W przypadku, gdy róŜnica ta jest niewystarczająca, spółka ma
obowiązek obniŜyć swój kapitał zakładowy o niewystarczającą sumę.
JeŜeli obniŜenie kapitału zakładowego moŜe doprowadzić do tego, Ŝe jego
wysokość stanie się mniejsza od wartości minimalnej określonej Ustawą Federalną
na dzień państwowej rejestracji spółki, wartość nominalną udziału albo części
udziału wypłaca się z róŜnicy wartości czystych aktywów i określoną minimalną
wysokością kapitału zakładowego spółki. W tym przypadku wartość nominalną
udziału albo części udziału wypłaca się w terminie nie krótszym niŜ 3 miesiąca od
daty pojawienia się podstaw dla takiej wypłaty. JeŜeli w w/w terminie spółka będzie
musiała wypłacić wartości nominalne innych udziałów innych wspólników, wypłaca
się je z róŜnicy wartości czystych aktywów spółki i określonej minimalnej wysokości
kapitału zakładowego proporcjonalnie do wysokości udziału albo części udziału
wspólników.
Spółka nie ma prawa wypłacać wartości nominalnej udziału albo części
udziału lub wydawać majątek odpowiadający takiej wartości, jeŜeli z chwilą tych
wypłat spółka ulegnie niewypłacalności (bankructwu) zgodnie z Ustawą Federalną
o upadłości.
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W przypadku, gdy statut spółki przewiduje prawo wspólnika na wyjście ze
spółki i przy tym zgodnie z wymogami danej Ustawy Federalnej spółka nie ma prawa
wypłacić wartości nominalnej udziału lub wydać majątek odpowiadający takiej
wartości, spółka na podstawie pisemnego wniosku wspólnika w terminie 3 miesięcy
od daty wygaśnięcia terminu wypłaty wartości nominalnej, moŜe przywrócić
wspólnika, który wystąpił ze spółki oraz przekazać mu odpowiedni udział albo część
udziału.”;
15) artykuł 24 przyjmuje się w następującej treści:

„Artykuł 24. Udziały własne spółki

1. Udziały własne spółki nie uwzględnia się w głosowaniu na walnym
zgromadzeniu

wspólników,

przy

podziale

zysków,

a

takŜe

majątku

spółki

w przypadku jej likwidacji.
2. W terminie 1 roku od daty przejścia udziału albo części udziału na spółkę,
zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia wspólników, udział taki musi być
rozdzielony między wspólnikami proporcjonalnie ich udziałom lub sprzedany
wszystkim bądź niektórym wspólnikom i (lub) osobom trzecim, jeŜeli statut nie
stanowi inaczej.
3. Podział udziału albo części udziału między wspólnikami dopuszcza się tylko
w przypadku, gdy przed rozdzieleniem udziału albo części udziału był on opłacony
bądź za niego wniesiona była kompensata określona punktem 3 artykułu 15 danej
Ustawy Federalnej.
4. SprzedaŜ nieopłaconego udziału albo części udziału a takŜe udziału, za
który nie była wniesiona kompensata określona punktem 3 artykułu 15 danej Ustawy
Federalnej, odbywa się po cenie nie niŜszej niŜ wartość nominalna udziału albo
części udziału. SprzedaŜ udziału albo części udziału spółki nabytego zgodnie z daną
Ustawą Federalną, w tym udziałów wspólników, którzy wystąpili ze spółki, odbywa
się po cenie nie niŜszej niŜ ta, po której spółka nabyła takie udziały, jeŜeli inna cena
nie była ustalona uchwałą walnego zgromadzenia wspólników.
SprzedaŜ udziału albo części udziału wspólnikom, w wyniku której zmienia się
wysokości udziałów wspólników, a takŜe sprzedaŜ osobom trzecim i określenie innej
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ceny

sprzedawanych

udziałów

odbywają

się

zgodnie

z

uchwałą

walnego

zgromadzenia wspólników podjętej jednogłośnie.
5. Niepodzielony lub niesprzedany w określonym przez dany artykuł terminie
udział albo część udziału musi być umorzony i wysokość kapitału zakładowego musi
być obniŜona o wartość nominalną tego udziału albo tej części udziału.
6. Organ rejestracyjny musi być zawiadomiony o przeniesieniu na spółkę
udziału albo części udziału w terminie 1 miesiąca od daty przeniesienia poprzez
złoŜenie wniosku o rejestrację zmian w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych, do
wniosku

dołączony

musi

być

dokument

potwierdzający

podstawy

prawne

przeniesienia na spółkę udziału albo części udziału. W przypadku, gdy w w/w
terminie udział albo część udziału będzie sprzedany, podzielony lub umorzony, organ
wykonujący państwową rejestrację osób prawnych jest zawiadamiany przez spółkę
poprzez

złoŜenie

wniosku

o

rejestrację

zmian

z

dołączeniem

dokumentu

potwierdzającego podstawy prawne przeniesienia na spółkę udziału albo części
udziału a takŜe jego następnej sprzedaŜy, podziału lub umorzenia. Dokumenty
wymagane do państwowej rejestracji zmian określonych danym artykułem, a przy
sprzedaŜy udziału albo części udziału takŜe dokumenty potwierdzające opłatę tego
udziału albo części udziału muszą być złoŜone do organu rejestracyjnego w terminie
1 miesiąca od daty podjęcia uchwały o podziale udziału albo części udziału między
wszystkimi wspólnikami, o jego opłacie przez kupującego lub o umorzeniu.
W/w zmiany zaczynają być obowiązujące dla osób trzecich z chwilą ich
państwowej rejestracji.”;
16) w artykule 25:
a) w tytule słowa „udział (część udziału)” zamienić słowami „udział albo część
udziału”;
b) w punkcie 1 słowa „udział (część udziału)” zamienić słowami „udział albo
część udziału”;
c) w punkcie 2:
słowa „udział (część udziału)” zamienić słowami „udział albo część udziału”;
dopełnić ustępem o następującej treści:
„Regulacje danego punktu nie dotyczą spółki jednoosobowej”;
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d) w punkcie 3 słowa „udziału (całej części udziału)” zamienić słowami
„udziału albo całej części udziału”, słowa „udział (część udziału)” zamienić słowami
„udział albo część udziału”;
17) w artykule 26:
a) punkt 1 przedstawić w następujący sposób:
„1. Wspólnik ma prawo wystąpić ze spółki poprzez przeniesienie udziału na
spółkę niezaleŜnie od zgody pozostałych wspólników lub spółki, jeŜeli statut spółki
tak przewiduje.
Prawo wspólnika na wyjście ze spółki moŜe być przewidziane statutem spółki
przy jego uchwaleniu lub wniesieniu zmian do jego treści na podstawie uchwały
walnego zgromadzenia wspólników podjętej jednogłośnie, jeŜeli Ustawa Federalna
nie stanowi inaczej.”;
b) punkt 2 przedstawić w następujący sposób:
„2. Wystąpienie wspólników ze spółki w wyniku którego w spółce nie
pozostanie Ŝadnego wspólnika a takŜe wystąpienie ze spółki jednoosobowej nie jest
moŜliwe.”;
c) punkt 3 wygasł;
18) w ustępie drugim punktu 2 artykułu 27 słowa „udziału (części udziału)”
zamienić słowami „udziału albo części udziału”;
19) w ustępie trzecim punktu 1 artykułu 29 słowa „udziału (części udziału)”
zamienić słowami „udziału albo części udziału”;
20) dopełnić rozdziałem III.1:

„Rozdział III.1. PROWADZENIE KSIĘGI UDZIAŁÓW

Artykuł 31.1. Prowadzenie księgi udziałów

1. Spółka prowadzi księgę udziałów z ukazaniem informacji o kaŜdym
wspólniku, o wysokości jego udziału i sposobu opłaty, a takŜe o wysokości udziałów
naleŜących do spółki, datach ich przeniesienia na spółkę lub nabycia przez spółkę.
Spółka ma obowiązek prowadzić księgę udziałów zgodnie z wymogami
Ustawy Federalnej od momentu jej państwowej rejestracji.
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2. Osoba, która pełni funkcje jednoosobowego organu wykonawczego spółki,
jeŜeli statut spółki nie przewiduje tej kompetencji dla innego organu, zapewnia
zgodność informacji o wspólnikach, o naleŜących do nich udziałach albo częściach
udziału z informacją znajdującą się w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych
i z poświadczonymi notarialnie umowami kupna-sprzedaŜy udziałów, o których
zawiadomiono spółkę.
3. KaŜdy wspólnik ma obowiązek informować spółkę w odpowiednim czasie
o zmianie imienia i nazwiska albo nazwy firmy, adresu lub siedziby a takŜe
przekazywać informacje o kaŜdej zmianie liczby i wartości nominalnej jego udziałów.
W przypadku niedostarczenia przez wspólnika informacji o zaszłych zmianach spółka
nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w związku z tym straty.
4. Spółka i wspólnicy, którzy nie poinformowali spółki o odpowiednich
zmianach nie mają prawa powoływać się na niezgodność informacji w księdze
udziałów z informacjami w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych w stosunkach
z osobami trzecimi, działającymi z uwzględnieniem tylko tych informacji zawartych
w księdze udziałów.
5. W przypadku powstania sporów na skutek niezgodności informacji
zawartych w księdze udziałów z informacjami zawartymi w Państwowym Rejestrze
Osób Prawnych, prawo do udziału albo części udziału ustala się na podstawie
informacji określonych w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych.
W

przypadku

powstania

sporu

na

skutek

niezgodności

informacji

o posiadanych prawach do udział albo części udziału, zawartych w Państwowym
Rejestrze Osób Prawnych, prawo do udziału albo części udziału ustala się na
podstawie umowy lub innego dokumentu potwierdzającego powstanie u wspólnika
prawa na udział albo część udziału.”;
21) w artykule 32:
a) w ustępie trzecim punktu 1 słowa „dokumentów załoŜycielskich” zamienić
słowem „statutu”;
b) ustępy drugi i trzeci punktu 2 wygasły:
c) dopełnić punktem 2.1 o następującej treści:
„2.1. Kompetencje Rady Nadzorczej spółki określa się w statucie zgodnie
z Ustawą Federalną. Statut spółki moŜe określać następujące kompetencje Rady
Nadzorczej:
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1) wyznaczanie głównych kierunków rozwoju spółki;
2) powołanie organów wykonawczych spółki i przedterminowe ich
odwołanie, a takŜe podjęcie uchwał o przekazaniu kompetencji
jednoosobowego

organu

wykonawczego

spółki

zarządcy,

wybór

zarządcy i ustalenie warunków zawarcia z nim umowy;
3) ustalenie

wysokości

wynagrodzenia

jednoosobowego

organu

wykonawczego spółki, członków zarządu kolegialnego, dyrektora
generalnego;
4) podjęcie

uchwał

o

uczestnictwie

spółki

w

innych

podmiotach

gospodarczych i organizacjach;
5) zatwierdzenie audytora i określenie wysokości opłaty za jego usługi;
6) zatwierdzenie lub podjęcie dokumentów regulujących organizację
działalności spółki (wewnętrznych dokumentów spółki);
7) wyraŜenie zgody na otwarcie oddziałów i przedstawicielstw spółki;
8) podjęcie uchwał o przedsięwzięciach określonych artykułem 45 danej
Ustawy Federalnej;
9) podjęcie uchwał o przedsięwzięciach określonych artykułem 46 danej
Ustawy Federalnej;
10)podjęcie uchwał o przeprowadzeniu walnych zgromadzeń wspólników;
11)inne

przewidziane

daną Ustawą Federalną czynności, a takŜe

przewidziane statutem spółki i nie przewidziane jako wyłączana
kompetencja walnego zgromadzenia wspólników spółki lub organu
wykonawczego spółki.”;
d) dopełnić punktem 2.2 o następującej treści:
„2.2. W przypadku, gdy przygotowanie, zwołanie i przeprowadzenie walnego
zgromadzenia wspólników spółki przewidziane jest w statucie do kompetencji Rady
Nadzorczej, organ wykonawczy spółki ma prawo Ŝądania zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia wspólników spółki.”;
22) w punkcie 2 artykułu 33:
a) w ustępie pierwszym słowo „wyjątkowa” wykreślić;
b) podpunkt 3 wygasł;
c) podpunkt 4 przyjęty zostaje w nowej redakcji:
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„4) powołanie organów wykonawczych spółki i przedterminowe ich odwołanie,
a takŜe podjęcie uchwał o przekazaniu kompetencji jednoosobowego organu
wykonawczego spółki zarządcy, zatwierdzenie zarządcy i ustalenie warunków umowy
z nim, jeŜeli statutem spółki w/w czynności nie odnosi się do kompetencji Rady
Nadzorczej spółki;”;
23) w ustępie pierwszym punktu 3 artykułu 36 słowa „do dokumentów
załoŜycielskich spółki lub projektów dokumentów załoŜycielskich” zamienić słowami
„do statutu spółki lub projektu statutu;”;
24) w artykule 37:
a) punkt 6 dopełnić ustępem o następującej treści:
„Nie później niŜ w terminie 10 dni po sporządzeniu protokołu walnego
zgromadzenia wspólników spółki organ wykonawczy spółki lub inna osoba pełniąca
funkcję przewodniczącego zgromadzenia ma obowiązek skierować kopię protokołu
walnego zgromadzenia do wszystkich wspólników.
b) w ustępie drugim punktu 8 słowa „podpunktach 3 i” zamienić słowem
„podpunkcie”;
25) punkt 1 artykułu 40 przedstawić w następujący sposób:
„1. Jednoosobowy organ wykonawczy spółki (dyrektor generalny, prezydent
i inne) wybierany jest na walnym zgromadzeniu wspólników na okres (kadencję)
przewidziany statutem spółki, jeŜeli statut nie odnosi w/w czynności do kompetencji
Rady Nadzorczej spółki. Jednoosobowy organ wykonawczy spółki moŜe być wybrany
równieŜ spoza grona wspólników spółki.
Umowę pomiędzy spółką i osobą pełniącą funkcje jednoosobowego organu
wykonawczego podpisuje w imieniu spółki przewodniczący walnego zgromadzenia
wspólników, na którym wybrano daną osobę lub wspólnik upowaŜniony uchwałą
walnego zgromadzenia wspólników lub, jeŜeli statut odnosi w/w czynności do
kompetencji

Rady

Nadzorczej,

przewodniczący

Rady

Nadzorczej

lub

osoba

upowaŜniona uchwałą Rady Nadzorczej.”;
26) ustęp pierwszy punktu 1 artykułu 41 dopełnić zdaniem o następującej
treści:
„Statut

spółki

moŜe

odnosić

powołanie

zarządu

kolegialnego

spółki

i przedterminowe jego rozwiązanie do kompetencji Rady Nadzorczej spółki.”;
27) artykuł 42 przedstawić w następujący sposób:
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„Artykuł 42. Przekazanie funkcji jednoosobowego organu wykonawczego
zarządcy

1. Spółka ma prawo przekazać na podstawie umowy funkcje
jednoosobowego organu wykonawczego do zarządcy.
2. Spółka przekazując funkcje jednoosobowego organu wykonawczego
jednocześnie przyjmuje, Ŝe jego działania mają skutek prawny dla spółki;
3.

Umowa

z

zarządcą

podpisywana

jest

w

imieniu

spółki

przez

przewodniczącego walnego zgromadzenia wspólników, na którym utwierdzono
warunki współpracy z zarządcą lub przez wspólnika upowaŜnionego uchwałą
walnego zgromadzenia bądź, jeŜeli statut odnosi w/w czynności do kompetencji
Rady Nadzorczej, przez przewodniczącego Rady Nadzorczej albo przez osobę
upowaŜnioną uchwała Rady Nadzorczej.”;
28) punkt 3 artykułu 43 dopełnić ustępem o następującej treści:
„Taki wniosek moŜe być skierowany do Sądu w terminie 2 miesięcy od daty,
kiedy wspólnik dowiedział się lub musiał być poinformowany o podjętej uchwale.”;
29) w artykule 45:
a) w punkcie 1:
ustęp pierwszy po słowie „Umowa” dopełnić słowami „(w tym poŜyczka,
kredyt, zastaw, poręczenie)”, słowa „nie mogą być podjęte przez spółkę bez zgody
walnego zgromadzenia wspólników” zamienić słowami „a takŜe osoby, upowaŜnionej
do wydania obowiązujących dla spółki rozporządzeń, podejmuje się zgodnie z danym
artykułem.”;
w ustępie drugim słowa „bracia, siostry” zamienić słowami „krewni
i przysposobieni”;
b) w punkcie 2:
w ustępie drugim słowa „bracia, siostry” zamienić słowami „krewni
i przysposobieni”;
c) punkt 3 przyjęty zostaje w nowym brzmieniu:
„3. DuŜe przedsięwzięcie musi być zaakceptowane przez walne zgromadzenie
wspólników spółki.
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Uchwała

o

duŜym

przedsięwzięciu

podejmowana

jest

na

walnym

zgromadzeniu większością głosów oddanych.
W uchwale muszą być określone strony, które biorą udział w przedsięwzięciu,
korzyści płynące z wykonania danego przedsięwzięcia, cena i przedmiot oraz inne
znaczące warunki.
Walne

zgromadzenie

wspólników

moŜe

podjąć

uchwałę

dotyczącą

planowanego duŜego przedsięwzięcia. Przy czym, w takim przypadku, zaznaczony
musi być limit środków pienięŜnych przeznaczonych na dane przedsięwzięcie.”;
d) punkt 4 przedstawić w następujący sposób:
„4. DuŜe przedsięwzięcie nie musi być zaakceptowane przez walne
zgromadzenie wspólników spółki, jeŜeli warunki jego wykonania nie odbiegają
znacząco od warunków podobnych przedsięwzięć (w tym poŜyczki, kredytu, zastawu,
poręczenia) .”
e) punkt 6 przedstawić w następujący sposób:
„6. Regulacje danego artykułu nie obejmują:
spółki jednoosobowe;
duŜe przedsięwzięcia, w których zainteresowani są wszyscy wspólnicy;
stosunki, powstałe w wyniku przejścia udziału albo części udziału na spółkę
zgodnie z daną Ustawą Federalną;
stosunki, powstałe w wyniku przejścia prawa majątkowego w procesie
przekształcenia spółki w tym umowy o połączeniu i przejęciu;
f) dopełnić punktem 6.1 o następującej treści:
„6.1. Wspólnik posiadający więcej niŜ 20% udziałów ma obowiązek
powiadomić spółkę o naleŜących do niego udziałach albo częściach udziału nie
później niŜ w terminie 10 dni od daty nabycia tych udziałów.
W przypadku, gdy w wyniku utajnienia w/w informacji lub nieterminowego jej
dostarczenia spółka poniosła straty, wspólnik ponosi odpowiedzialność w wysokości
poniesionych strat.”;
30) w artykule 46:
a) punkt 1 po słowach „DuŜym przedsięwzięciem jest umowa” dopełnić
słowami „(w tym poŜyczka, kredyt, zastaw, poręczenie)”, słowa „więcej niŜ 25”
zamienić słowami „25 i więcej”;
b) w punkcie 3:
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słowa „o wykonaniu” zamienić słowami „o zatwierdzeniu”;
dopełnić ustępem o następującej treści:
„ W uchwale o zatwierdzeniu duŜego przedsięwzięcia muszą być określone
strony, które biorą udział w przedsięwzięciu, korzyści płynące z wykonania danego
przedsięwzięcia, cena i przedmiot oraz inne znaczące warunki. W uchwale nie muszą
być określone strony, które biorą udział w przedsięwzięciu, jeŜeli chodzi o przetarg
lub ich określenie nie jest moŜliwe.”;
c) w punkcie 4 słowa „o wykonaniu” zamienić słowami „o zatwierdzeniu”;
d) dopełnić punktami 7 - 9 o następującej treści:
„7. Oprócz przypadków określonych punktem 1 danego artykułu statut spółki
moŜe przewidywać inne rodzaje i (lub) wysokość przedsięwzięcia, do których odnosi
się dany artykuł.
8. W przypadku, gdy duŜe przedsięwzięcie jest równocześnie umową, w której
są zainteresowani wspólnicy, uchwałę podejmuje się zgodnie z artykułem 45 danej
Ustawy Federalnej, z wyjątkiem umów w których zainteresowani wszyscy wspólnicy.
Wtedy do uchwalenia takiego przedsięwzięcia stosuje się dany artykuł Ustawy
Federalnej.
9. Zapisy danego artykułu nie dotyczą:
1) spółek jednoosobowych;
2) stosunków przy przeniesieniu udziału albo części udziału na spółkę,
zgodnie z daną Ustawą Federalną;
3) stosunków

przy

przeniesieniu

praw

majątkowych

w

wyniku

przekształcenia spółki, w tym umów o połączeniu i zakupie spółek.”;
31) ustęp drugi punktu 1 artykułu 50 przedstawić w następujący sposób:
umowa o załoŜeniu spółki, z wyjątkiem spółki jednoosobowej, postanowienie
o załoŜeniu spółki, statut spółki ze zmianami zarejestrowanymi w Państwowym
Rejestrze Osób Prawnych;”;
32) punkt 3 artykułu 52 przedstawić w następujący sposób:
„3. Spółki uczestniczące w połączeniu zawierają umowę o połączeniu, w której
określają sposób i warunki połączenia, sposób wymiany udziałów kaŜdej ze spółek
na udziały nowopowstałej spółki.
Przy połączeniu spółek udziały naleŜące do tych spółek są umarzane.”;
33) w artykule 53:
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a) w punkcie 3 słowa „dokumenty załoŜycielskie” zamienić słowem „statut”,
słowa „zmiany, związane ze zmianą składu wspólników, określeniem wysokości ich
udziałów, inne” wykreślić;
b) dopełnić punktem 3.1 o następującej treści:
„3.1. Przy połączeniu spółek podlegają umorzeniu:
1) naleŜące do łączących spółek udziały spółki, do której się przyłącza;
2) udziały własne spółek łączących;
3) udziały spółek łączących naleŜące do spółki, do której się przyłącza;
34) pierwsze zdanie punktu 3 artykułu 54 wykreślić;
35) w punkcie 2 artykułu 55:
a) w ustępie pierwszym słowa „dokumenty załoŜycielskie” zamienić słowem
„statut”, słowa „zmiany, związane ze zmianą składu wspólników, określeniem
wysokości ich udziałów, inne” wykreślić;
b) pierwsze zdanie ustępu drugiego wykreślić;
36) w artykule 56:
a) punkt 1 przedstawić w następujący sposób:
„1. Spółka ma prawo do przekształcenia się.”;
b)

punkt

2

po

słowach

„udziały

wspólników

spółki

z

dodatkową

odpowiedzialnością” dopełnić słowami „udziały lub wkłady do kapitału”, słowa
„spółka akcyjna” zamienić słowami „osoby prawnej”.

Artykuł 4

Wprowadzić do Ustawy Federalnej z 8 sierpnia 2001 roku N 129-Ф3
„O państwowej rejestracji osób prawnych i osób prowadzących własną działalność
gospodarczą” (Zbiór ustawodawstwa Rosyjskiej Federacji, 2001, N 33, art. 3431;
2003, N 26, art. 2565; N 52, art. 5037; 2005, N 27, art. 2722; 2007, N 7, art. 834; N
30, art. 3754; N 49, art. 6079; 2008, N 30, art. 3616) następujące zmiany:
1) w punkcie 1 artykułu 5:
a) w podpunkcie „c” słowa „ związek z osobą prawną” zamienić słowami „
związek z osobą prawną. JeŜeli osoba prawna posiada zarządcę to oprócz tych
informacji podaje się równieŜ adres zameldowania zarządcy”;
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b) podpunkt „d” dopełnić słowami „w stosunku do spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością – informacje o wysokości i wartości nominalnej udziałów
naleŜących do spółki i jego wspólników, o zastawieniu lub innym przeniesieniu,
informacje

o

osobie

posiadającej

prawa

do

udziału,

przechodzącego

na

spadkobiercę.”;
2) w artykule 9:
a) punkt 1 przedstawić w następujący sposób:
„1. Dokumenty składa się bezpośrednio do organu rejestracyjnego lub drogą
pocztową. Inne sposoby składania dokumentów mogą być określone Rządem
Federacji Rosyjskiej.”;
b) dopełnić punktami 1.1 – 1.5 o następującej treści:
„1.1. Rząd Federacji Rosyjskiej określa spis dokumentów wymaganych przez
organy rejestracji.
1.2. Wniosek podpisany osobą upowaŜnioną (dalej – wnioskodawca) musi być
poświadczony notarialnie. Przy tym wnioskodawca podaje swoje dane paszportowe
lub zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej dane innego dokumentu
identyfikacyjnego i NIP.
1.3. Przy państwowej rejestracji osoby prawnej wnioskodawcami mogą być
następujące osoby fizyczne:
a) kierownik organu wykonawczego osoby prawnej lub inna osoba,
posiadająca prawo bez upowaŜnienia działać w imieniu tej osoby prawnej;
b) załoŜyciel lub załoŜyciele osoby prawnej przy jej rejestracji;
c) kierownik osoby prawnej, będącej załoŜycielem rejestrowanej osoby
prawnej;
d) konkursowy zarządca lub kierownik komisji likwidacyjnej (likwidator) przy
likwidowaniu osoby prawnej;
e) inna osoba działająca na podstawie upowaŜnienia przewidzianego
ustawodawstwem federalnym, aktu upowaŜnionego organu państwowego lub aktu
władz lokalnych.
1.4. Przy wprowadzeniu zmian do Państwowego Rejestru Osób Prawnych
dotyczących przeniesienia udziału albo części udziału spółki z ograniczoną
działalnością wnioskodawcą moŜe być wspólnik spółki, załoŜyciel (wspólnik)
likwidowanej osoby prawnej – wspólnik spółki, posiadający prawa majątkowe,
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następca prawny przekształcanej osoby prawnej – wspólnika spółki, wykonawca
testamentu i notariusz.”;
f) dopełnić punktem 4.1 o następującej treści:
„4.1.

Organ

rejestrujący

nie

sprawdza

zgodność

przedstawianych

dokumentów z ustawodawstwem federalnym lub innymi normami prawnymi
(z

wyjątkiem

wniosku

o

państwowej

rejestracji)

i

informacje

zawarte

w przedstawianych dokumentach, z wyjątkiem przypadków przewidzianych daną
Ustawą Federalną.”;
3)

punkt

2

artykułu

17

dopełnić

zdaniem

o

następującej

treści:

„W przewidzianych Ustawą Federalną o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
przypadkach

wniesienia

zmian

do

Państwowego

Rejestru

Osób

Prawnych

dotyczących przeniesienia udziału albo części udziału spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością przedstawia się dokumenty potwierdzające podstawy takiego
przeniesienia.”;
4) w artykule 23:
a) punkt 1 dopełnić punktami „d” – „f” o następującej treści:
„d)

nieprzestrzeganie

notarialnej

formy

przedstawianych

dokumentów

w przypadkach, jeŜeli taka forma jest wymagana zgodnie z ustawami federalnymi;
e) podpisania osobą nieupowaŜnioną wniosku o państwowej rejestracji lub
wniosku o wniesienie zmian do Państwowego Rejestru Osób Prawnych;
f) wystąpienia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
w wyniku którego w spółce nie pozostanie Ŝadnego wspólnika, a takŜe wystąpienie
jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”;
b)dopełnić punktem 1.1 o następującej treści:
„1.1. Prowadzenie sporu sądowego o wysokości udziału albo części udziału
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub o naleŜności udziałów do konkretnej
osoby, a takŜe innych sporów związanych z informacjami o spółce podlegającymi
wniesieniu do Państwowego Rejestru Osób Prawnych nie są powodem do odrzucenia
wniosku o państwową rejestrację.”.

Artykuł 5

1. Dana Ustawa Federalna wchodzi w Ŝycie 1 lipca 2009 roku.
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2. Statuty i umowy załoŜycielskie spółek, uchwalone do dnia wejścia w Ŝycie
danej Ustawy Federalnej podlegają dostosowaniu do nowych wymogów pierwszej
części Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej i Ustawy Federalnej z 8 lutego 1998
roku N 14-Ф3 „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością” w terminie nie później
niŜ 1 stycznia 2010 roku.
3. Od dnia wejścia w Ŝycie danej Ustawy Federalnej statuty i umowy
załoŜycielskie uchwalone do dnia wejścia w Ŝycie danej Ustawy Federalnej podlegają
dostosowaniu do nowych wymogów pierwszej części Kodeksu Cywilnego Federacji
Rosyjskiej i Ustawy Federalnej z 8 lutego 1998 roku N 14-Ф3 „O spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością” stosują się w części nie sprzecznej z w/w aktami
prawnymi Federacji Rosyjskiej.
4. Umowy załoŜycielskie spółek od daty wejścia w Ŝycie danej Ustawy
Federalnej tracą moc prawną dokumentów załoŜycielskich.
5. Państwowy Rejestr Osób Prawnych jednocześnie z rejestracją wnoszonych
zmian

do

statutów

spółek

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

związanych

z dostosowaniem tych statutów do wymogów pierwszej części Kodeksu Cywilnego
Federacji Rosyjskiej i Ustawy Federalnej z 8 lutego 1998 roku N 14-Ф3 „O spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością” wnosi do rejestru informacje o wysokości
i wartości nominalnej udziałów wspólników odpowiednich spółek na podstawie ich
dokumentów załoŜycielskich w wersji obowiązującej na dzień państwowej rejestracji
w/w zmian.
6.

Wniesione

do

Państwowego

Rejestru

Osób

Prawnych

informacje

o wysokości i wartości nominalnej udziałów wspólników uznaje się za wiarygodne do
tej pory, póki ich wiarygodność nie będzie sprostowana notarialnie poświadczonymi
dokumentami lub wnioskami podpisanymi wszystkimi wspólnikami lub póki inne nie
będzie postanowione decyzją sądu.
7. W przypadku, gdy statut i umowa załoŜycielska nie zostały dostosowane do
wymogów pierwszej części Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej i Ustawy
Federalnej z 8

lutego 1998 roku

N 14-Ф3

„O

spółkach z ograniczoną

odpowiedzialnością” potwierdzenie praw osoby do przeniesienia udziału albo części
udziału zgodnie z punktem 13 artykułu 21 Ustawy Federalnej z 8 lutego 1998 roku
N 14-Ф3 „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością” odbywa się na podstawie
statutu spółki w wersji określonej zgodnie z odpisem z Państwowego Rejestru Osób
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Prawnych. W przypadku spółek jednoosobowych potwierdzenie w/w praw odbywa
się na podstawie postanowienia jedynego załoŜyciela o utworzeniu spółki lub
dokumentu bądź dokumentów potwierdzających przeniesienie wszystkich udziałów
na

daną

osobę,

statutu

spółki

w

wersji,

określonej

zgodnie

z

odpisem

z Państwowego Rejestru Osób Prawnych.
8. Osoba, która nabyła udział albo część udziału spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością na podstawie notarialnie poświadczonej umowy, ma prawo
zawierać umowy na przeniesienie tych udziały z przestrzeganiem wymogów punktu
13 artykułu 21 Ustawy Federalnej z 8 lutego 1998 roku N 14-Ф3 „O spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością”.
9. Zapisy Ustawy Federalnej z 8 lutego 1998 roku N 14-Ф3 „O spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością” o terminach przedawnienia sądowego i sposobie
ich wyliczenia obowiązują przy rozpatrzeniu ich przez sąd ogólny lub arbitraŜowy
niezaleŜnie od daty powstania odpowiednich zdarzeń prawnych.
10. Do 1 stycznia 2010 roku wniesienie do statutów spółek z ograniczona
odpowiedzialnością utworzonych przed wejściem w Ŝycie danej Ustawy Federalnej
zmian określających prawo wyjścia wspólnika ze spółki odbywa się na mocy uchwały
walnego zgromadzenia wspólników podjętej ¾ głosów ogólnej liczby wspólników.

Prezydent
Federacji Rosyjskiej
D.Medvedev

Moskwa, Kreml
30 grudnia 2008 roku
N 312-Ф3

Opracował i przetłumaczył:
Piotr Truszkowski
Kancelaria Prawnicza BDG Consulting
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