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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 42. posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 
 
 

u
Data publikacji



 

USTAWA 

z dnia 21 maja 2009 r. 

 

 

o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych  (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037, z późn. zm.1))  w art. 411 § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 
jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Do liczby głosów jakimi dysponuje 
akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użyt-
kownikowi lub na podstawie innego tytułu prawnego. Ograniczenie może   
również dotyczyć innych osób, dysponujących prawem głosu jako zastawnik, 
użytkownik lub na podstawie innych tytułów prawnych. Ograniczenie to może 
dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu z akcji przekraczających limit 
głosów określony w statucie.”. 

 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski 

 
 
 

                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, 

poz. 408, Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 
2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 208, poz.1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 
1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69 i Nr 42, poz. 341. 
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