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Private limited company w Anglii i Walii
a spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Polsce

�wybrane aspekty prawnoporównawcze

I.Wprowadzenie

Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w systemie angielskim pojêcie com-
pany jest zarezerwowane jedynie dla spó³ek kapita³owych. Dla okre�lenia
spó³ek osobowych prawo angielskie u¿ywa pojêcia partnership1. Jest to
wiêc istotna ró¿nica w porównaniu z prawem polskim, w którym pojêcie
spó³ka odnosi siê zarówno do oznaczenia spó³ek osobowych, jak i ka-
pita³owych. Ponadto system prawny wWielkiej Brytanii, w sk³ad którego
wchodz¹ Anglia, Walia, Szkocja i Pó³nocna Irlandia, nie jest porz¹dkiem
prawnym oficjalnie usystematyzowanym. Wynika to z istoty prawa po-
wszechnego (common law), opartego na procedurach s¹dowych, które
stanowi¹ podstawê prawn¹ rozstrzygania wszystkich podobnych spraw.
Wspó³czesny system prawny w Anglii opiera siê nie tylko na orzecznic-
twie s¹dów. Coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ �ród³a prawa pisanego2. I tak,
dla przyk³adu, prawo angielskie i walijskie3, odnosz¹ce siê do regulacji

1 Zob. B. P e t t e t, International Encyklopaedia of Laws: Corporations and Partner-
ships. volume 3/ed. Koen Geens � Deventer, Kluwer Law and Taxation Publ. 1997, s. 40.

2 A. C a ³ u s, Prawo cywilne i handlowe pañstw obcych, Warszawa 1985, s. 18 i nast.
3 System prawny w Anglii i Walii ró¿ni siê od systemu prawnego w Szkocji. Poni¿ej

dla okre�lenia skodyfikowanego prawa w Anglii i Walii bêdzie u¿ywane pojêcie prawo
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zarejestrowanych spó³ek kapita³owych, by³o pocz¹tkowo skodyfikowane
w ró¿nych aktach prawnych. Do pierwszego z nich nale¿a³ tzw. Joint
Stock Companies Act z roku 1844, w którym po raz pierwszy nast¹pi³a
instytucjonalizacja angielskiego rejestru handlowego4. Ustawa ta nie za-
wiera³a jednak ograniczonej odpowiedzialno�ci dla wspólników spó³ek
kapita³owych5. Regulacjê tak¹ wprowadzi³a dopiero Ustawa o ograniczo-
nej odpowiedzialno�ci w 18556 r. W roku 1862 nast¹pi³a reforma prawa
spó³ek kapita³owych, trwaj¹ca pó�niej przez wiele lat, zakoñczona osta-
tecznie aktem prawnym Companies Act 19857, który zawiera podstawo-
we przepisy dotycz¹ce prawa spó³ek kapita³owych. Ponadto na uwagê
zas³uguje Companies Act z 1989 r., który wprowadza liczne przepisy
harmonizuj¹ce prawo spó³ek w Anglii i Walii, z licznymi dyrektywami
prawa europejskiego. Sprawy dotycz¹ce np. tzw. insider-dealing8 czy te¿
firm przedsiêbiorstw9 zosta³y uregulowane w specjalnych aktach praw-
nych. Nowa ustawa o prawie upad³o�ci obejmuje ca³e prawo z zakresu
upad³o�ci i likwidacji10.
Prawo angielskie zna dwie podstawowe formy spó³ek. Pierwsz¹ z nich

jest public limited company11, a drug¹ private limited company12, przy
czym angielska plc. wykazuje podobieñstwo do polskiej regulacji spó³ki
akcyjnej, natomiast angielska ltd. jest porównywalna ze spó³k¹ z o.o.
w kodeksie spó³ek handlowych.

angielskie, a dla private limited company pojêcie spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno-
�ci¹.

4 Zob. Palmer�s Company Law, 24th Edition, volume 1, The Treatise, London,
Edinburgh 1987, s. 9.

5 Spó³ki osobowe w Anglii i Walii s¹ przedmiotem oddzielnych regulacji, zob. np.
Partnerships Act 1907.

6 Ang. The Limited Liability Act 1855.
7 Historia poszczególnych Companies Acts od 1862 do 1985 przedstawiona jest

w Palmer�s Company Law, s. 11-17; zob. te¿ Sir F. G o r e - B r o w n, On Companies,
44ed. by A.J. Boyle, Richard Sykes, Bristol 1986 i nast, stan na 1/92, volume 1, s. 1.001
i nast.

8 Companies Securities (Insider Dealing) Act 1985.
9 Business Names Act 1985.
10 Insolvency Act 1986.
11 Skrót: plc.
12 Skrót: ltd.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza regulacji prawnej
dotycz¹cej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ (private limited
company), która stanowi bez w¹tpienia dominuj¹c¹ formê spó³ek na
rynku brytyjskim13, ze wskazaniem znamiennych elementów, odró¿nia-
j¹cych j¹ od spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w polskim kodeksie
spó³ek handlowych14. W centrum uwagi znajd¹ siê przede wszystkim
przepisy dotycz¹ce powstania tej spó³ki, wielko�ci kapita³u, jej finanso-
wania i organów, a tak¿e regulacji odnosz¹cych siê do likwidacji spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹.

II. Powstanie spó³ki

1. Uwagi wstêpne

Companies Act z roku 1985 zawiera ramowe przepisy prawne regu-
luj¹ce w istocie jedn¹ spó³kê w dwóch odmianach, tzn. public company,
któr¹ wyró¿nia dodatkowo, i private company, do której odnosz¹ siê
wszystkie postanowienia tego aktu, z wyj¹tkiem zarezerwowanych dla
public company. Companies Act 1985 zawiera te¿ legaln¹ definicjê an-
gielskiej spó³ki public company, podczas gdy angielska spó³ka private
company jest opisana w ten sposób, ¿e nie spe³nia wymogów public
company. Zgodnie z section 115 Companies Act 1985, angielska public
companymusi zostaæwpisanado rejestru handlowego, posiadaæ conajmniej
dwóch akcjonariuszy i zawieraæ w swym statucie zapis, ¿e chodzi o pu-
blic company. Na mocy S. 1 (3) Companies Act 1985, spó³k¹ private
company jest spó³ka niespe³niaj¹ca powy¿szych kryteriów16.

13 Zob. P. B e h r e n s, Englisches Gesellschaftsrecht, [w:] Gesellschaftsrecht in der
Europäischen Gemeinschaft, Köln 1991, s. 117.

14 Artyku³ poni¿szy nie wyczerpuje wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z istot¹ spó³ki
private limited company.

15 Ang. section. W dalszej czê�ci dla oznaczenia section, który jest odpowiednikiem
artyku³u w kodeksie spó³ek handlowych, bêdzie u¿ywany skrót �S�.

16 Widocznym jest ju¿ w tym miejscu, ¿e angielskie prawo spó³ek kapita³owych trak-
tuje spó³kê public company i private company jako dwa ró¿ne warianty tej samej struktury
spó³ki kapita³owej, podczas gdy w kodeksie spó³ek handlowych regulacja spó³ki z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ i spó³ki akcyjnej przedstawia dwie ró¿ne formy organizacyjne.
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W procesie tworzenia private company du¿¹ rolê odgrywaj¹ promo-
torzy17. S¹ to osoby, które zgodnie z definicj¹ podan¹ przez lorda Cairns
znajduj¹ siê w pozycji powierniczej w stosunku do spó³ki. Decyduj¹
o przysz³ej jej strukturze i rozstrzygaj¹, jak i kiedy orazw jakiej formie i pod
czyj¹ kontrol¹ powinna rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹18. Wiele czyn-
no�ci koniecznych do powstania spó³ki, jak np. sporz¹dzenie aktów za³o-
¿ycielskich, promotorzy zlecaj¹ czêsto adwokatom19.
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ prawa angielskiego mo¿e

zostaæ zarejestrowana, je�li w rejestrze handlowym20 zostan¹ z³o¿one
nastêpuj¹ce dokumenty:
1) akt za³o¿ycielski spó³ki.Wprzeciwieñstwie dopolskiej spó³ki z ogra-

niczon¹ odpowiedzialno�ci¹, akt za³o¿ycielski private company wAnglii
sk³ada siê z dwóch konstytutywnych dokumentów. Pierwszym z nich
jest tzw. memorandum of association, który stanowi podstawê dzia³al-
no�ci spó³ki i zawiera nastêpuj¹ce obowi¹zkowe klauzule: nazwê spó³ki,
siedzibê, cel dzia³alno�ci, klauzulê o ograniczonej odpowiedzialno�ci21,
wysoko�æ kapita³u i tzw. klauzulê asocjacyjn¹22. Drugim aktem jest tzw.
articles of association, reguluj¹cy wewnêtrzne stosunki w spó³ce, który
nie musi byæ koniecznie zarejestrowany. W przypadku braku rejestracji,
statut spó³ki23 stanowi standardowy tekst articles of association, zawarty
w TabeliAUstawy o spó³kach z 1985 r.24 TabelaAma ogromne znaczenie

17 Ang. promoters.
18 Erlanger v. Sombrero Phosphate Co. (1878) 3App. Cas. LawReports,Appeal Cases,

House of Lords (1875-1890), s. 1236.
19 Ang. solicitor.
20 W przypadku spó³ek z siedzib¹ w Anglii lub Walii dokumenty te s¹ sk³adane w

Angielskim Rejestrze � Companies Registration Office, CrownWay, Maindy, Cardiff CF4
3U2.

21 Odpowiedzialno�æwwiêkszo�ci spó³ek z o.o. jest ograniczona przez udzia³y, istnieje
jednak równie¿ alternatywna metoda ograniczania odpowiedzialno�ci poprzez gwarancje,
dlatego te¿ powszechne jest rozró¿nienie pomiêdzy private companies limited by shares
i private companies limited by guarantee.

22Ang. association clause, która zawiera o�wiadczenia przysz³ych udzia³owcówo chêci
za³o¿enia spó³ki i objêciu udzia³ów.

23 Warto zwróciæ uwagê, ¿e du¿a czê�æ regulacji znajduj¹cych siê w articles of asso-
ciation stanowi przedmiot regulacji kodeksu spó³ek handlowych, dlatego nie jest koniecz-
nym powtarzanie ich w umowie sp. z o.o.

24 Ang. Companies Regulations 1985.
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jako wzorzec statutu, który nale¿y przed³o¿yæ w trakcie procesu reje-
stracji spó³ki. Dokument ten opisuje zwi¹zki ³¹cz¹ce spó³kê, jej dyrekto-
rów i udzia³owców. Ustawa o spó³kach stanowi, ¿e TabelaA zyskuje moc
prawn¹, w sytuacji gdy dana spó³ka nie zarejestruje swojego w³asnego
statutu25;
2) wskazanie osób rejestruj¹cych spó³kê i pe³ni¹cych funkcjê jej

dyrektorów, podanie ich imion, adresów, narodowo�ci, zawodów i wie-
ku. Dodatkowo ka¿da spó³ka musi zatrudniæ sekretarza26, odpowiedzial-
nego za w³a�ciwe administrowanie spó³k¹;
3) adres siedziby spó³ki;
4) o�wiadczenie o zgodno�ci statutowej, które stwierdza, ¿e rejestracja

spó³ki przebieg³a zgodnie z zapisami ustawy o spó³kach27.

2. Funkcja memorandum of association

Memorandum of association stanowi dokument o fundamentalnym
znaczeniu dla spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹. Odnosi siê on do
tych sfer aktywno�ci w zakresie stosunku do osób trzecich, poza którymi
dzia³alno�æ jej jest niedozwolona28.Memorandum powinno zawieraæ obo-
wi¹zkowo postanowienia odnosz¹ce siê do nazwy, siedziby, ograniczonej
odpowiedzialno�ci,wielko�ci kapita³u i podzia³u poszczególnych udzia³ów
wraz z podaniem ich wysoko�ci i liczby29. Istotnym jest te¿, aby nazwa
spó³ki zawiera³a okre�lenie limited, wskazuj¹ce na ograniczon¹ odpowie-
dzialno�æ jej wspólników za zobowi¹zania spó³ki30. Ponadto w memoran-
dum musi znale�æ siê o�wiadczenie o przedmiocie dzia³alno�ci spó³ki,
stanowi¹ce np., ¿e spó³ka prowadzi wszelk¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Poza tym memorandum of association mo¿e okre�laæ podzia³ zysku lub

25 Zob.Ch. Ta y l o r,Brytyjskie prawospó³ek, [w:]L.J. Sm i t h,C.de C u s s y,Ch. Ta y -
l o r, T.W ³ u d y k a, Prawo spó³ek w Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Francji i W³oszech, Kraków 2000, s. 95.

26 Ang. secretary.
27 O�wiadczenie takie jest zazwyczaj sk³adane przez adwokata (ang. solicitor).
28 Zob. Lord Carins L.C. [w:] Ashbury Railway Carriage and Iron Co. v. Riche (1975)

L.R. (Law Reports) 7 H.L. (House of Lords), s. 653, 671.
29 Palmer�s Company Law, s. 76 i nast.
30 S. 10 Companies Act 1985. Je�li natomiast spó³ka jest rejestrowana w Walii,

dopuszczalnym jest, aby zamiast s³owa limited u¿ywany by³ jego walijski ekwiwalent
cyfyngedig.
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przypadki rozwi¹zania spó³ki, o ile nie s¹ oneprzedmiotem regulacjiarticles
of association31.
Dokument tak sporz¹dzonego memorandum powinien byæ podpisany

przez co najmniej dwie osoby, które o�wiadczaj¹, ¿e chc¹ za³o¿yæ spó³kê
i gotowe s¹ obj¹æ udzia³y, które zosta³y im przydzielone.

3. Funkcja articles of association

Articles of association zawiera w odró¿nieniu od memorandum regu-
lacje o wewnêtrznych stosunkach panuj¹cych w spó³ce, odnosz¹ce siê
do prowadzenia jej spraw i zarz¹dzania32. Znajduj¹ siêwnim tak¿e przepisy
dotycz¹ce podejmowania uchwa³, wyp³at dywidendy czy te¿ warunków
zbycia udzia³ów. W stosunku do memorandum, articles of association
posiada pozycje drugorzêdn¹33. Wyra¿a siê to m.in. w tym, ¿e w przy-
padku dwuznaczno�ci istniej¹cych w memorandum, tre�æ articles mo¿e
byæ u¿yta jedynie w celu wyja�nienia pewnych w¹tpliwo�ci, a nie zmiany
czy te¿ rozszerzenia postanowieñ memorandum, np. przedmiotu dzia³al-
no�ci spó³ki34.

III.Kapita³ zak³adowy

1. Uwagi ogólne

W celu uchwycenia ró¿nic pomiêdzy angielskim i polskim kapita-
³em spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ konieczne jest obja�nienie
podstawowych pojêæ z tego zakresu w prawie angielskim. Na wstêpie
nale¿y odró¿niæ kapita³ nominalny35 od tzw. kapita³u �rozprowadzone-
go�36.Kapita³ nominalny odpowiada nominalnejwarto�ci udzia³ówupraw-

31 Palmer�s Company Law, s. 167 i nast.
32 S. 7 Companies Act 1985.
33 Liquidator ofHumboldRedwoodCo. Ltd v. Coats 1908 S. C. (SessionCases), s. 751,

753.
34 Poniewa¿ memorandum of association jest aktem reguluj¹cym stosunek spó³ki do

osób trzecich, zmiana niektórych jego postanowieñ jest utrudniona i wymaga zachowania
specjalnego postêpowania. Postanowienia articles of association jako swoistego internum
stoj¹ natomiast do dyspozycji wspólników spó³ki.

35 Ang. nominal capital
36 Ang. issued capital; kapita³ ten jest te¿ czêsto oznaczany jako kapita³ przydzielony,

ang. alloted capital.
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niaj¹cych jednocze�nie dyrektorów spó³ki do jego �rozprowadzenia�37.
Kapita³, który jest przydzielany przysz³ym udzia³owcom, nie mo¿e nigdy
przekroczyæ wielko�ci kapita³u nominalnego. Mo¿e siê jednak zdarzyæ,
¿e tylko czê�æ kapita³u nominalnego zostanie rozprowadzona, np. w po-
cz¹tkowej fazie istnienia spó³ki, przez jej dyrektorów. Ró¿nica pomiêdzy
kapita³em nominalnym i �rozprowadzonym� nosi nazwê kapita³u nieroz-
prowadzonego38. Je�li teraz kapita³ nominalny jest przydzielony w ca³o�ci
lub tylko w czê�ci, to osoby, którym zosta³ przydzielony, s¹ odpowie-
dzialne za wp³acenie do spó³ki nominalnej warto�ci objêtych przez nich
udzia³ów. Ta czê�æ rzeczywi�cie wp³aconego kapita³u nosi nazwê paid-
up capital�, który z kolei nie mo¿e przekraczaæ wielko�ci kapita³u przy-
dzielonego.
W przeciwieñstwie do polskiej regulacji spó³ki z ograniczon¹ odpo-

wiedzialno�ci¹ w art. 154 § 1 k.s.h. Companies Act 1985 nieznany jest
wymóg mówi¹cy, ¿e kapita³ nominalny spó³ki powinien wynosiæ pewn¹
okre�lon¹ warto�æ. Zatem w przypadku ustalenia bardzo niskiego kapita³u
nominalnegowk³adywniesione do spó³ki przezwspólników s¹ niewielkie,
rzêdu np. kilku funtów. W praktyce du¿e rolê odgrywaj¹ w takim przy-
padku po¿yczki/kredyty zaci¹gniête przez spó³ki39.

2. Zmiana kapita³u zak³adowego

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ prawa angielskiego mo¿e
dokonaæ zmiany swojego kapita³u na cztery ró¿ne sposoby. Po pierwsze,
kapita³ zak³adowy mo¿e zostaæ podniesiony40, po drugie, podzia³ istnie-
j¹cych ju¿ udzia³ów mo¿e ulec zmianie41, po trzecie, �przydzielone� i nie-
objête udzia³y mog¹ zostaæ umorzone42 i wreszcie po czwarte, dopusz-
czalne jest obni¿enie kapita³u spó³ki. Przeprowadzenie trzech pierwszych

37 Palmer�s Company Law, s. 485.
38 Ang. unissued capital; zob. te¿ Palmer�s Company Law, s. 487.
39 Czê�æ V Companies Act 1985 zawiera przepisy reguluj¹ce mo¿liwo�æ pozyskania

kapita³u, zapewniaj¹ce ochronêwierzycieli. Oczywi�cie taka ochrona jest iluzoryczna, je�li
spó³ka posiada bardzo niski kapita³ zak³adowy.

40 S. 121 (2)(a) Companies Act 1985.
41 S. 121 (2)(b) Companies Act 1985.
42 S. 121 (2)(e) Companies Act 1985.
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sposobów zmiany kapita³u nie przedstawia z regu³y wiêkszych trudno-
�ci43. W praktyce problemy nastrêcza najczê�ciej obni¿enie kapita³u,
poniewa¿ konieczne jest tutaj uzyskanie zgody s¹du i powziêcie specjalnej
uchwa³y44. Je¿eli obni¿enie kapita³u zak³adowego narusza interesywierzy-
cieli spó³ki, s¹d wydaje zgodê na jego redukcjê dopiero wtedy, gdy
wierzyciele wyra¿¹ na to zgodê, wszystkie d³ugi zostan¹ sp³acone lub
spó³ka ustanowi stosowne zabezpieczenia45. Tylko w szczególnych przy-
padkachmo¿liwe jest obni¿enie kapita³u bez uzyskania zgody s¹du.Nale¿¹
do nich np. sytuacje, gdy udzia³y z powodu ich nieprzejêcia uznane s¹
za przepad³e lub je�li wspólnik dobrowolnie zrzeknie siê praw do swoich
udzia³ów, aby unikn¹æ uznania ich za przepad³e.

IV. Finansowanie spó³ki

Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ prawa angielskiego posiada
wiele mo¿liwo�ci pozyskania kapita³u. Jedn¹ z nich jest pozyskiwanie
kapita³u poprzez zaoferowanie objêcia udzia³ów w podwy¿szonym ka-
pitale, inn¹ natomiast emisja obligacji46.W³a�ciciele obligacjimaj¹ zagwa-
rantowane ustawowo prawo do oprocentowania ich kredytu i wyp³a-
ty waluty, natomiastwspólnikomspó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹
przys³uguje prawo do wyp³aty dywidendy, o ile zostanie podjêta w tym
zakresie stosowna uchwa³a, oraz do wyp³aty nominalnej warto�ci ich
udzia³u w przypadku rozwi¹zania spó³ki. Ró¿nice te s¹ podyktowane
odmienn¹ pozycj¹ prawn¹ wierzyciela jako posiadacza obligacji i wspól-
nika spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ jako jej udzia³owca47.

43Wystarczaj¹ca jest w takim przypadku uchwa³a podjêta zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
44 Zob. S. 135 Companies Act 1985; ponadto warunkiem koniecznym do obni¿enia

kapita³u jest stosowny zapis zarówno w articles of association, jak i memorandum [Re
Dexine Packing and Rubber Co. (1903) 88 L. T. Law Times Reports (1859-1947) s. 791)]

45 W tym zakresie istnieje podobieñstwo do regulacji przepisu art. 264 § 1 k.s.h.
46 W angielskiej terminologii prawniczej pod nazw¹: debentures. Oba pojêcia: udzia³

(share) i obligacje (debentures) s¹ oznaczane jako securities; zob.Palmer�sCompany Law,
s. 267, przypis 8, s. 339. Ponadto spó³ka mo¿e pozyskiwaæ kapita³ ze zwyk³ego kredytu
bankowego lub po¿yczek. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w jêzyku angielskim pojêcie debentures
jest te¿ czêsto u¿ywane na okre�lenie samej po¿yczki.

47 W tym miejscu trzeba wskazaæ, ¿e privated limited company nie jest uprawniona,
w przeciwieñstwie do public limited company do sprzeda¿y udzia³ów i obligacji w obrocie
publicznym (S. 170 Financial Services Act 1986).
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1. Udzia³y i ich natura prawna

Udzia³y w spó³ce z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ nale¿¹ do jej
wspólników. Mog¹ byæ sprzedawane, u¿yczane lub dziedziczone. Do
roku 1980 spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ by³y ustawowo
zobligowane do ograniczenia sprzeda¿y udzia³ów48. Pomimo tego articles
of association spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ zawieraj¹ z regu³y
postanowienia, które ograniczaj¹ dowolno�æ dysponowania udzia³ami
w spó³ce przez ich wspólników. S³u¿y to przede wszystkim kontroli
i ochronie pozosta³ych udzia³owców49. Do najczê�ciej spotykanych ogra-
niczeñ nale¿y postanowienie, które upowa¿nia radê dyrektorów spó³ki do
odmowy sprzeda¿y udzia³ów50 wed³ug w³asnego uznania, lub postano-
wienie, wed³ug którego udzia³owiec gotowy sprzedaæ swoje udzia³y jest
zobowi¹zany do zaproponowania ich sprzeda¿y pozosta³ym wspólnikom.
Ponadto spó³ka zobligowana jest do wydania tzw. za�wiadczenia

o nabyciu udzia³ów51, które jest dorêczane kupuj¹cemu udzia³y w ci¹gu
dwóch miesiêcy po ich nabyciu lub w ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia,
w którym formularz o transferze udzia³ów zosta³ z³o¿ony do rejestracji52.
Za�wiadczenie to zawiera nazwê osoby posiadaj¹cej udzia³y, ilo�æ udzia-
³ów i kwotê, która zosta³a na nie wp³acona. Wystawienie takiego doku-
mentu oraz jego tre�æ s¹ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce, poniewa¿ rejestracja
tych danych w rejestrze handlowym jest warunkiem skutecznego prze-
niesienia udzia³ów. Samo posiadanie takiego certyfikatu jest jednocze�nie
dowodem na to, ¿e jest siê uprawnionym z tych udzia³ów53.
Poza tym ka¿da spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ jest zobo-

wi¹zana do prowadzenia w³asnego wykazu, w którym podane s¹ imiona,
nazwiska i adresy wspólników, data wst¹pienia do oraz data wyst¹pienia
ze spó³ki. Wykaz zawiera równie¿ informacje, jakie udzia³y i z jakimi

48 Zob. S. 28 (1)(a) Companies Act 1948.
49 W Anglii wiele rodzinnych przedsiêbiorstw prowadzonych jest w formie spó³ki

z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹.
50 Typowa klauzula ma nastêpuj¹ce brzmienie: �the directors may, in their absolute

discrection and without assigning any reason therefor, decline to register any transfer of
any share, whether or not it is a fully paid share....�; zob. B. P e t t e t, International
Encyklopaedia of Laws, Corporations and Partnerships. Vd3, s. 195.

51 Ang. share certificate.
52 S. 185 Companies Act 1985.
53 S. 186 Companies Act 1985.
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przys³uguj¹cymi im prawami s¹ przyznane poszczególnym wspólnikom,
jak równie¿ informacje odno�nie do wysoko�ci kapita³u i warto�ci udzia-
³ówobjêtychprzez poszczególnychwspólników54.Ka¿da osoba jest upraw-
niona do uzyskania wgl¹du w wykaz spó³ki za niewielk¹ op³at¹55.

2. Obligacje

Debenture stanowi dokument, który ustanawia zobowi¹zanie dla spó³ki
lub je uznaje, przy czym zobowi¹zanie to bazuje na umowie kredytu/
po¿yczki. W obecnej chwili wszelkie kredyty/po¿yczki zaci¹gane przez
spó³kê s¹ zabezpieczane przez ustanowienie zastawu na maj¹tku spó³ki56 .
Dokument zawiera zatem równie¿ stwierdzenie ustanowienia zastawu.
Spó³ka nie jest zobowi¹zana do prowadzenia ksiêgi obligacji, je�li jednak
decyduje siê na jej prowadzenie, to ksiêga taka powinna byæ przecho-
wywana wraz z wykazem wspólników57.
Obligacje nie stanowi¹ kapita³u spó³ki sensu stricto, w którym udzia³y

obejmowane s¹ przez poszczególnych wspólników. Z tego powodu od-
kupienie obligacji przez spó³kênie podlega ¿adnymograniczeniom.Odsetki
przys³uguj¹ce na podstawie debenture mog¹ byæ wyp³acane z kapita³u
spó³ki, podczas gdy wyp³ata dywidendy odbywa siê tylko z wykazanego
zysku. Ponadto dla debentures mo¿e zostaæ ustalony okre�lony termin
wa¿no�ci.Mog¹onepodlegaæ sp³aciena ¿¹daniepowypowiedzeniuumowy
lub zostaæ wydane przez spó³kê bez okre�lonych ustaleñ odno�nie do
sp³aty zaci¹gniêtej po¿yczki b¹d� kredytu58.

54 S. 352 Companies Act 1985.
55 S. 356 Companies Act 1985; wgl¹d dla wspólników jest natomiast bezp³atny.
56 Zabezpieczenie na maj¹tku spó³ki mo¿e byæ �trwa³e� (fixed) lub �p³ynne� (flo-

ating).W przypadku zabezpieczenia �trwa³ego� chodzi o zabezpieczenie w formie hipo-
teki ustanowionej np. na nieruchomo�ciach lub przedsiêbiorstwie spó³ki. W takim przy-
padku przedmiot, na którym ustanowiono zabezpieczenie, z regu³y niemo¿e byæ sprzedany
lub podlegaæ zmianie. Przedmiotem �p³ynnego� zabezpieczenia s¹ przedmioty maj¹tku
spó³ki, znajduj¹ce siê w nieustannym ruchu. S¹ to dla przyk³adu towary, przysz³e przed-
mioty maj¹tku, czy te¿ roszczenia spó³ki. �P³ynne� zabezpieczenie mo¿e staæ siê zabez-
pieczeniem �sta³ym�, je�li np. zostanie og³oszona upad³o�æ spó³ki lub zaprzestanie ona
prowadzenia dalszej dzia³alno�ci [zob. ReWoodroffes (Musical Instruments) Ltd. (1985)
3 WLR (The Weekly Law Reports)].

57 S. 190 (3) Companies Act 1985.
58 S. 193 Companies Act 1985.
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Obligacje mog¹ byæ ponadto przenoszone na osoby trzecie, przy czym
jest wtedy u¿ywany taki sam formularz, jak przy zbyciu udzia³ów.
W przypadku debenture mo¿e zostaæ przewidziane w umowie, ¿e upraw-
nionemu z obligacji obok prawa do odsetek przys³uguj¹ szczególne prawa,
jak np. prawo do odwo³ywania jednego lub kilku cz³onków zarz¹du b¹d�
prawo do g³osowania na zgromadzeniu wspólników59. Z regu³y prawa
takie s¹ ustanawiane w articles of association.

V. Organy spó³ki

1. Uwagi wstêpne

System angielski nale¿y do tzw. systemów monistycznych, które nie
przewiduj¹ rozbicia organów spó³ki na zarz¹d i radê nadzorcz¹. Funkcjê
zarz¹du, a zarazem rady nadzorczej w polskiej spó³ce z o.o. pe³ni w pri-
vate limited company rada dyrektorów.
W sk³ad spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ prawa angielskiego

wchodz¹ nastêpuj¹ce organy: rada dyrektorów60, zgromadzenie wspól-
ników61 i sekretarz62. Podzia³ kompetencji pomiêdzy poszczególnymi or-
ganami jest w du¿ej mierze uzale¿niony od regulacji w articles of asso-
ciation i w tym te¿ zakresie istnieje autonomia woli w kszta³towaniu jego
postanowieñ.

2. Rada dyrektorów

Zadaniem rady dyrektorów jest prowadzenie spraw spó³ki i jej repre-
zentacja. Generalnie, prawa i obowi¹zki z tym zwi¹zane przys³uguj¹ ko-
lektywnie wszystkim dyrektorom, a decyzje zapadaj¹ na zgromadzeniach
rady63 w formie uchwa³y64. Z regu³y articles of association zawiera
odmienne regulacje. I tak, przepisy articles of association przewiduj¹

59 Wyj¹tkowo obligatoriuszowi mog¹ zostaæ przyznane uprawnienia wspólnika, cho-
cia¿ sytuacja taka rzadko ma miejsce w praktyce.

60 Ang. board of directors.
61 Ang. general meeting.
62 Ang. secretary.
63 Ang. board meeting.
64 Ponadto w articles of association znajduj¹ siê te¿ postanowienia, wed³ug których

do powziêcia skutecznej uchwa³y nie jestwymagane zwo³anie zgromadzenia cz³onków rady
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czêsto, ¿e sprawy prowadzenia spó³ki cedowane s¹ na jednego wybra-
nego dyrektora65. W takim przypadku jego prawa i obowi¹zki s¹ ustalane
w odrêbnej umowie o zatrudnieniu.
Wed³ug angielskiego prawa spó³ek kapita³owych, dyrektorem mo¿e

byæ zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna66. Pierwsi dyrektorzy
powinni zostaæ powo³ani w aktach za³o¿ycielskich spó³ki. Wybór nastêp-
nych odbywa siê na zgromadzeniu wspólników w ramach zwyczajnego
g³osowania, chocia¿ w articles of association znajduj¹ siê czêsto zapisy,
¿e do skutecznego wyboru nowego dyrektora konieczna jest rekomen-
dacja pozosta³ych cz³onków rady dyrektorów. Spotykane s¹ te¿ zapisy,
¿e dyrektor musi byæ równie¿ wspólnikiem spó³ki, chocia¿ czêsto dy-
rektorzy wybierani s¹ spoza ich grona.
Ka¿da spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ musi posiadaæ co

najmniej jednego dyrektora67. Osoby, które postanowieniem s¹du zosta³y
pozbawione prawa do piastowania tej funkcji, lub d³u¿nicy, na których
maj¹tku otwarto postêpowanie upad³o�ciowe, nie mog¹ byæ powo³ywani
do rady dyrektorów68.
Z regu³y, o ile postanowienia articles of association lub umowyzawarte

miêdzy spó³k¹ i jej cz³onkami nie przewiduj¹ innych regulacji, wspólnicy
spó³ki s¹ uprawnieni do odwo³ania dyrektora uchwa³¹69. Articles of as-
sociation zawiera czêsto zapis, ¿e np. jedna trzecia cz³onków rady dy-
rektorów ustêpuje z ich funkcji na ka¿dym rocznym zgromadzeniu wspól-
ników, przy czym chodzi o tych cz³onków, którzy najd³u¿ej piastuj¹ tak¹
funkcjê70.

dyrektorów, leczwystarczaj¹cym jest podpisanie uchwa³y przezwszystkich cz³onków rady
dyrektorów.

65 Ang. managing director.
66 W �wietle art. 18 § 1 k.s.h., cz³onkiem zarz¹du spó³ki z o.o. mo¿e byæ natomiast

tylko osoba fizyczna, maj¹ca pe³n¹ zdolno�æ do czynno�ci prawnych; zob. te¿ A. S z a j -
k o w s k i, A. S z um a ñ s k i, [w:] S. S o ³ t y s i ñ s k i, A. S z a j k o w s k i, A. S z um a ñ -
s k i, J. S z w a j a, Kodeks spó³ek handlowych, t. II, Warszawa 2002, s. 361.

67 S. 282 (3) Companies Act 1985.
78 S. 2-4, S. 6-9, S. 11 Company Directors Disqualifikation Act 1986.
69 S. 303 Companies Act 1985.
70 Liczne kwestie zwi¹zane z wyga�niêciem mandatu cz³onka rady dyrektorów i mo¿-

liwo�ci¹ jego odwo³ania s¹ te¿ przedmiotem odrêbnych umów, zawieranych miêdzy nim
i spó³k¹.
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Sam fakt sprawowania funkcji cz³onka rady dyrektorów nie uprawnia
do otrzymania wynagrodzenia71. Od tegowymogu odstêpuje siê w articles
of association, który najczê�ciej upowa¿nia zgromadzenie wspólników do
ustalania wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów spó³ki.

3. Sekretarz

Wed³ug angielskiego prawa, ka¿da spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzial-
no�ci¹ powinna posiadaæ sekretarza. Sekretarz mo¿e tak¿e sprawowaæ
funkcjê cz³onka rady dyrektorów, przy czym w przypadku, je�li spó³ka
ma tylko jednego dyrektora, piastowanie przez niego jednocze�nie funkcji
sekretarza nie jest dozwolone72.
Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e sekretarz jest najwy¿szym organem,

odpowiedzialnym za sprawy zwi¹zane z administrowaniem spó³k¹73.
Dysponuje on daleko id¹cymi uprawnieniami, do których nale¿y m.in.
zawieranie umów w imieniu spó³ki, a tak¿e, dla przyk³adu, zatrudniania
pracowników spó³ki, zakup mebli lub materia³ów biurowych czy te¿
wynajem pojazdów74. Poza tym do jego kompetencji nale¿y zabezpiecze-
nie wszystkich dokumentów dotycz¹cych spó³ki, prowadzenie jej ksi¹g
i wspó³praca z rejestrem handlowym. Sekretarz spó³ki pe³ni te¿ funkcjê
protokolanta na zgromadzeniach wspólników i informuje ich o terminach
poszczególnych zebrañ. Wreszcie do jego obowi¹zków nale¿y kontrasy-
gnata dokumentów, które s¹ opatrzone pieczêci¹ spó³ki.

4. Zgromadzenie wspólników

Podobnie jak w polskim prawie spó³ek, prawo angielskie rozró¿nia
dwa rodzaje zgromadzeñ wspólników: zgromadzenie zwyczajne75 i zgro-
madzenie nadzwyczajne76.

71 Hatton v. West Cork Rly Co. (1883) 23 Ch D [Law Reports, Chancery Division
(1875 � 1890)] 654 CA (Court of Appeal).

72 S. 283 Companies Act 1985.
73 Zob. P. B e h r e n s, Englisches Gesellschaftsrecht, s. 120.
74 Panorama Developments v. Fidelis Furnishing Fabrics (1971) 3 All ER (The All

England Law Reports), 16 CA (Court of Appeal).
75 Ang. annual general meeting.
76 Ang. extraordinary general meeting.
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Wspólnicy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ s¹ zobowi¹zani
do zwo³ywania zwyczajnego zgromadzenia jeden raz w roku kalendarzo-
wym, przy czym pomiêdzy poszczególnymi zgromadzeniami nie mo¿e
up³yn¹æ wiêcej ni¿ 15 miesiêcy. Wszystkie inne zgromadzenia, które s¹
zwo³ywane poza zgromadzeniem zwyczajnym, nale¿¹ do zgromadzeñ
nadzwyczajnych. Articles of association zawiera najczê�ciej postanowie-
nie, ¿e nadzwyczajne zgromadzenie wspólników powinno byæ zwo³ane
przez cz³onków rady dyrektorów, przy czym wspólnikom przys³uguje
ustawowo zagwarantowane prawo ¿¹dania od cz³onków rady dyrektorów
zwo³ania takiego zgromadzenia. I tak, np. cz³onkowie rady dyrektorów
zobowi¹zani s¹ do zwo³ania nadzwyczajnego zgromadzenia niezale¿nie od
postanowieñarticlesofassociation, je�liwspólnicy, reprezentuj¹cyconajmniej
10% objêtego kapita³u, za¿¹daj¹ takiego zwo³ania77.
Zgromadzenie zwyczajne spó³ki jest zwo³ywane pisemnie w terminie

21 dni78. Powinno byæ zwo³ywane w terminie 14 dni, chyba ¿e istnieje
zamiar podjêcia uchwa³, dla których nie jest wymagana zwyk³a wiêkszo�æ
g³osów. W takim przypadku termin zwo³ania zgromadzenia wynosi 21
dni. Je�li natomiast na zgromadzeniu wspólników maj¹ zostaæ podjête
uchwa³y zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, dotycz¹ce powo³ania lub odwo³ania
którego� z cz³onków rady dyrektorów, wtedy termin jego zwo³ania wynosi
28 dni79.
Zgromadzenie wspólników jest zdolne do podejmowania uchwa³, je�li

co najmniej dwóch wspólników jest na nim obecnych. Ponadto zgroma-
dzeniemusi byæprowadzoneprzezprzewodnicz¹cego80.Najczê�ciejarticles
of association przypisuje pe³nienie tej funkcji przewodnicz¹cemu rady
dyrektorów. O ile articles nie zawiera ¿adnego zapisu w tej kwestii, to
wtedy ka¿dy cz³onek rady dyrektorów spó³ki jest uprawniony do prze-
wodniczenia zgromadzeniu.
G³osowania przeprowadzane s¹ z regu³y w sposób jawny przez

podniesienie rêki, przy czym ka¿dy obecny wspólnik posiada prawo do
oddania jednegog³osu, niezale¿nie od ilo�ci posiadanychudzia³ów.Wyj¹tek
od tej zasady stanowi zarz¹dzenie sformalizowanego imiennego g³osowa-

77 S. 368 Companies Act 1985.
78 S. 369 Companies Act 1985.
79 S. 303 Companies Act 1985.
80 Ang. chairman of general meeting.
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nia, w którym liczba oddanych g³osów zale¿y od liczby posiadanych
udzia³ów. Ponadto ka¿dy wspólnik ma prawo do ustanowienia pe³nomoc-
nika nie bêd¹cego wspólnikiem, który mo¿e go reprezentowaæ na zgro-
madzeniu wspólników, ³¹cznie z prawem do wykonania g³osu81.
Wspólnicy spó³ki podejmuj¹ uchwa³y zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,

o ile ustawa lub articles of association nie przewiduj¹ odmiennych re-
gulacji w tym zakresie. Zwyk³e82 uchwa³y wspólników nie musz¹ byæ
przed³o¿one rejestrowi handlowemu. Ka¿da decyzja podjêta przez spó³kê
w formie takiej uchwa³y mo¿e byæ jednak zast¹piona przez porozumienie
podpisane przez wszystkich wspólników83.
Ustawa reguluje w ró¿nych miejscach przypadki, kiedy w ramach

zgromadzenia wspólników podejmowane s¹ tzw. uchwa³y szczególne84.
Mo¿na do nich zaliczyæ np. uchwa³ê o zmianie postanowieñ w memo-
randum of association, dotycz¹cych przedmiotu dzia³alno�ci spó³ki85,
uchwa³ê dotycz¹c¹ zmiany postanowieñ articles of association86 czy te¿
obni¿enia kapita³u spó³ki87.
Angielskie prawo spó³ek zna jeszcze tzw. uchwa³y nadzwyczajne88.

Przy powziêciu takich uchwa³ wymagana jest kwalifikowana wiêkszo�æ
75% g³osów89. Zgromadzenie wspólników w celu podjêcia nadzwyczaj-
nych uchwa³ powinno byæ zwo³ane w okresie nie krótszym ni¿ 14 dni.
Uchwa³y nadzwyczajne podejmowane s¹ najczê�ciej w sprawach, zwi¹-
zanych z rozwi¹zaniem spó³ki90. Ponadto articles of association mo¿e
przewidywaæ, ¿e podjêcie nadzwyczajnych uchwa³ jest konieczne w in-
nych sprawach91.

81 S. 372 Companies Act 1985.
82 Ang. ordinary.
83 S. 113-114 Companies Act 1989. Widoczne jest tutaj du¿e podobieñstwo do re-

gulacji w przepisie art. 227 § 2 k.s.h.
84 Ang. special.
85 S. 110 Companies Act 1989.
86 S. 9 Companies Act 1985.
87 S. 135 Companies Act 1985.
88 Ang. extraordinary.
89 S. 378 (1) Companies Act 1985. Wiêkszo�æ 75% g³osów jest równie¿ wymagana

do podjêcia �szczególnych� (special) uchwa³, zob. Palmer�s Company law, s. 859.
90 Zob. SS. 598 (1)(a), 601 (1)(a) i 640 (1)(b) Companies Act 1985.
91 Zob. Palmer�s Company law, s. 859.
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92 Ang. winding up a company.
93 Ang. compulsory winding up. Zgodnie z dyspozycj¹ s. 117 (1) Insolvency Act 1986,

S¹d Najwy¿szy (High Court) jest s¹demw³a�ciwym do przeprowadzenia likwidacji spó³ek
zarejestrowanych w Anglii i Walii.

94 Ang. voluntary winding up, zob. Part IV Insolvency Act 1986.
95 Ang. just and equitable. Przypadek taki zachodzi np., je�li spó³ka by³a za³o¿ona

w celu pope³nienia oszustw (zob. Re T.E. Brinsmead & Sons [1897] 1 Ch. D 45) lub je�li
zosta³a za³o¿ona tylko pozornie [zob. Re London and County Coal Co. (1867) L. R. (Law
Reports) 3 Eq.(Equity) 355.].

96 Ang. liquidator.
97 Palmer�s Company Law, s. 1408.
98 Mog¹ to byæ np. transakcje poni¿ej warto�ci (zob. s. 238 Insolvency Act 1986) lub

np. zaci¹gniête kredyty (s. 244 Insolvency Act 1986).

VI. Likwidacja spó³ki92

Ustawa z 1986 r. o nazwie Insolvency Act 1986, która stanowi³a
produkt finalny reform prawa upad³o�ciowego wAnglii i Walii na pocz¹t-
ku lat osiemdziesi¹tych, zawieram.in. regulacje dotycz¹ce likwidacji spó³ek
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹. Upad³o�æ lub likwidacja spó³ki zostaje
og³oszona w formie uchwa³y powziêtej przez s¹d93 lub uchwa³y powziêtej
przez wspólników94. G³ównym powodem prowadz¹cym do upad³o�ci
spó³ki jest jej niezdolno�æ do sp³acenia d³ugów lub opinia s¹du, ¿e prze-
prowadzenie likwidacji jest sprawiedliwe i s³uszne95. Spó³kamo¿e równie¿
zostaæ zlikwidowana, je�li cel, w jakim zosta³a za³o¿ona, zosta³ osi¹gniêty.
Zadaniem syndyka96, którego pozycja jest analogiczna do pozycji

cz³onkówradydyrektorówspó³ki znajduj¹cej siêw likwidacji97, jest sprzeda¿
istniej¹cego maj¹tku spó³ki i zaspokojenie wierzycieli wed³ug kategorii
przys³uguj¹cych im wierzytelno�ci. Aby sprzedaæ maj¹tek spó³ki mo¿e
okazaæ siê koniecznym, by niektóre podjête przez spó³kê transakcje zosta³y
anulowane98.
Zakoñczenie likwidacji zostajewpisanedo rejestruhandlowego, anazwa

spó³ki wykre�lona z niego po up³ywie trzechmiesiêcy od uzyskania wpisu
o zakoñczeniu likwidacji.


