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Recenzja

Ma³gorzata Engeleit, Wirtualne walne zgromadzenie. Wp³yw
Internetu na prawo spó³ki akcyjnej,

Warszawa 2005, s. 341
Ksi¹¿ka podejmuje próbê odpowiedzi na pytania, czy i jaki wp³yw na

strukturê i funkcjonowanie spó³ki akcyjnej mog¹ wywieraæ nowe techniki
komunikacji, na ile ich stosowanie jest mo¿liwe ju¿ dzi� na bazie istnie-
j¹cego prawa, na ile jest to wizja przysz³o�ci. Ju¿ to za³o¿enie Autorki
jest niezwykle ambitnym zdaniem, skoro jej rozwa¿ania odnosz¹ siê do
materii obowi¹zuj¹cego prawa spó³ek, a jednocze�nie wybiegaj¹ w inne
sfery i dziedziny informatyki, technologii i komputeryzacji.

Czy jest mo¿liwe pogodzenie tradycji z nowoczesno�ci¹, przyzwycza-
jeñ i wyzwañ, starych nawyków i nowej wizji mediów komunikacyjnych?
To retoryczne tylko pytania, które jak motto przewijaj¹ siê przez niniejsze,
niezwykle interesuj¹ce opracowanie, rekomendowane nie tylko polskim
notariuszom, ale wszystkim osobom obs³uguj¹cym spó³ki kapita³owe,
a tak¿e akcjonariuszom, w³adzom spó³ek, instytucjom kontroli i nadzoru
s¹dowego. Adresatem tej ksi¹¿ki mo¿e byæ ka¿dy, kogo interesuje wizja
spó³ki kapita³owej oparta na komunikacji elektronicznej.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z 6 rozdzia³ów u³o¿onych wed³ug z góry przewi-
dzianej chronologii i metodologii merytorycznej. Pierwszy rozdzia³ pt.
�Spó³ka akcyjna i jej problemy na pocz¹tku XXI w.� ukazuje te kwestie,
które wi¹¿¹ siê z jej komunikacj¹ i relacjami z akcjonariuszami, nie za-
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pominaj¹c o rysie historycznym spó³ki akcyjnej, jej naturze oraz strukturze
organizacyjnej, ukszta³towanej na podstawie przepisów kodeksu spó³ek
handlowych W drugiej czê�ci tego rozdzia³u Autorka zajmuje siê nadzorem
korporacyjnym (corporate governance), t³umacz¹c � przy tej okazji � co
pojêcie porz¹dku prawnego wspó³cze�nie oznacza w doktrynie prawa
i literaturze przedmiotu. Podkre�la przy tym aktualno�æ dyskusji o nad-
zorze korporacyjnym w praktyce stosowania prawa, a tak¿e na tle obo-
wi¹zuj¹cych przepisów kodeksu spó³ek handlowych.

Rozdzia³ II pt. �Walne zgromadzenie � teoria i praktyka� (s. 34-72)
jest po�wiecony temu organowi spó³ki akcyjnej na bazie przepisów ko-
deksu spó³ek handlowych, doktryny polskiej i zagranicznej, szczególnie
niemieckiej. Autorka przypomina, czym jest walne zgromadzenie w struk-
turze organizacyjnej spó³ki akcyjnej, jakie s¹ jego kompetencje ustawowe,
statutowe, regulaminowe. Omawia zadania walnego zgromadzenia, tryb
powo³ywania cz³onków innych organów oraz rozstrzygania i podejmo-
wania uchwa³. Wa¿ne te¿ miejsce zajmuje wskazanie funkcji tego organu
spó³ki akcyjnej, wraz z podkre�leniem jego znaczenia w praktyce spó³ek
handlowych.

W rozdziale III znajduje siê omówienie �Internetu w komunikacji spó³ki
z jej akcjonariuszami� (s. 78-107). Ju¿ na wstêpnie Autorka przypomina,
czym jest Internet jako nowoczesne medium komunikacyjne, omawia
jego pojêcie i rozwój w obrocie informacyjnym, wskazuje na rodzaje us³ug
internetowych, wymienia tak¿e cechy Internetu, nie zapominaj¹c przy
tym o barierach, jakie towarzysz¹ tej technice komunikacji.

Wa¿na czê�ci¹ jest, w moim przekonaniu, ukazanie obszarów zasto-
sowania Internetu w spó³kach akcyjnych. Jest to swoista paleta mo¿li-
wo�ci organizacyjnoprawnych, jaka � zdaniem Autorki � jest do wyko-
rzystania w zakresie organizacji i funkcjonowaniu tego typu spó³ki. Chodzi
tu o usprawnienie komunikacji spó³ki akcyjnej z akcjonariuszami, u³atwie-
nie i wiêksz¹ przejrzysto�æ w czasie podejmowania uchwa³ przez organy
kolegialne, a wreszcie lepsz¹ komunikacjê miêdzy jej organami.

Autorka dostrzega te¿ mo¿liwo�æ stosowania komunikacji elektronicz-
nej w spó³kach publicznych w zakresie publikowania informacji w In-
ternecie przy wprowadzaniu papierów warto�ciowych do publicznego
obrotu, przy internetowych us³ugach brokerskich, emisji akcji w Inter-
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necie i wirtualnej gie³dy. Ciekawym uzupe³nieniem tych kwestii jest ukazanie
mo¿liwo�ci inwestorów w obrocie gie³dowym (s. 97- 107).

Tre�ci¹ rozdzia³u IV s¹ �Wirtualne formy walnego zgromadzenia
w aspekcie corporate governance� (s. 115- 152). Ma on charakter stra-
tegiczny dla ca³o�ci pracy, gdy¿ Autorka omawia w nim szczegó³owo
zarówno praktyczne zastosowanie nowych mediów w pracach w³a�ci-
cielskiego organu spó³ki akcyjnej, jak i rodz¹ce siê w zwi¹zku z tym
w¹tpliwo�ci natury organizacyjnej i prawnej.

Rozdzia³ ten obejmuje takie kwestie, jak podejmowanie uchwa³ przez
internetowe, wirtualne lub tele-walne zgromadzenie, wykorzystanie In-
ternetu w obradach walnego zgromadzenia w aspekcie nadzoru korpo-
racyjnego, zagro¿enia zwi¹zane ze stosowaniem nowoczesnych techno-
logii, problemy wynikaj¹ce z wykonywania prawa do informacji i do
udzia³u w dyskusji, a tak¿e inne aspekty internetowego walnego zgro-
madzenia.

Interesuj¹cym porównaniem omawianej problematyki na gruncie na-
szych przepisów kodeksu spó³ek handlowych i praktyki ich stosowania
jest rozdzia³ V pt. �Komunikacja elektroniczna spó³ki z jej akcjonariuszami
w obcych porz¹dkach prawnych� (s. 154-188). Autorka ukazuje, jak te
kwestie s¹ ujête w porz¹dku prawnym Niemiec, Francji i Stanów Zjed-
noczonych Ameryki, wraz z toczonymi w tych krajach dyskusjami nad
wykorzystywaniem nowych mediów przy wykonywaniu praw korpo-
racyjnych przez akcjonariuszy. S¹dzê ¿e i ta czê�æ bêdzie ciekaw¹ lekturê
dla ka¿dego czytelnika.

Rozdzia³ VI pt. �Prawne aspekty zastosowania Internetu w spó³ce
akcyjnej� na gruncie prawa polskiego to czê�æ reflesyjno-wnioskowa.
Jest to rodzaj zbilansowania stanu obecnego, mo¿liwo�ci i perspektyw,
zw³aszcza od strony rozwi¹zañ prawnych i praktyki ich stosowania.

Autorka wyra�nie zaznacza, ¿e brakuje w tym zakresie odpowiednich
regulacji ustawowych, omawia zakres autonomii woli stron w kszta³to-
waniu tre�ci statutu, szczegó³owo zajmuje siê trybem zwo³ywania wal-
nego zgromadzenie, a zw³aszcza jego og³oszeniem, w przypadku akcji
imiennych zawiadamianiem akcjonariuszy o jego zwo³aniu, z³o¿eniem
w spó³ce akcji na okaziciela lub imiennego �wiadectwa depozytowego
i udostêpnieniem dokumentów zwi¹zanych z obradami walnego zgroma-
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dzenia. Interesuj¹ce s¹ w¹tki odnosz¹ce siê do miejsca walnego zgroma-
dzenia oraz wirtualnego uczestnictwa w nim.

 Powa¿ne dyskusje teoretycznoprawne wywo³uje transmisja obrad
walnego zgromadzenia w Internecie, a zw³aszcza publiczny lub niepu-
bliczny jego charakter. Mog¹ pojawiæ siê tu sprzeciwy akcjonariuszy
wobec transmisji ich wyst¹pieñ. Rozliczne w¹tpliwo�ci budzi kwestia
bezpo�redniego wykonywania praw korporacyjnych przez Internet oraz
³¹cz¹cym siê z tym prawem g³osu lub bezpo�rednim wykonywaniem
prawa do informacji za pomoc¹ komunikacji elektronicznej.

Szczególnie interesuj¹ca jest dla notariuszy kwestia konstrukcji pe³-
nomocnictwa dla realizacji internetowego walnego zgromadzenia. W tej
sprawie Autorka siêga do kodeksowej koncepcji reprezentacji na walnym
zgromadzeniu przez pe³nomocnika. Rozwa¿a ró¿ne warianty pe³nomoc-
ników wyznaczonych przez spó³kê, zajmuje siê równie¿ sam¹ form¹
pe³nomocnictwa (s. 261-264). Podobnie ciekawa mo¿e byæ czê�æ do-
tycz¹ca wykonywania prawa g³osu przez pe³nomocnika (s. 264-269).
Pojawiaj¹ siê tu tak¿e inne wa¿ne w¹tki wykonywania praw korporacyj-
nych przez pe³nomocnika wirtualnego akcjonariusza.

Autorka sygnalizuje w koñcowej czê�ci pracy inne aspekty dopusz-
czalno�ci wykorzystywania Internetu w prawie spó³ki akcyjnej, co rzuca
tak¿e �wiat³o na wielo�æ problemów i tematów, jakie siê z tym wi¹¿¹.

W zakoñczenie ksi¹¿ki pojawiaj¹ siê uwagi de lege ferenda. Otó¿,
zdaniem Autorki, nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e spó³ka akcyjna mimo swojej
tradycyjnej konstrukcji nie oprze siê wp³ywowi nowoczesnych mediów
komunikacyjnych, które od po³owy lat 90-tych XX w. zmieniaj¹ obraz
�wiata, w tym tak¿e organizacjê i funkcjonowanie spó³ek kapita³owych.

Korzy�ci zwi¹zane z wykorzystaniem Internetu s¹ widoczne zw³asz-
cza w ramach nadzoru korporacyjnego, jest to szczególnie istotne w spó³-
kach publicznych, w których du¿a ilo�æ akcjonariuszy jest czym� oczy-
wistym i nieuchronnym.

Internet mo¿e s³u¿yæ jako platforma do wykonywania praw korpo-
racyjnych, jest to forum dyskusji i komunikacji miêdzy akcjonariuszami,
a tak¿e miêdzy nimi a w³adzami spó³ki akcyjnej. Tu sfera mo¿liwo�ci jest
ogromna, a obieg informacji zwi¹zanej z dzia³alno�ci¹ spó³ki wymaga
anga¿owania siê akcjonariuszy w jej ¿ycie organizacyjne i prawne. Na
gruncie naszego kodeksu spó³ek handlowych postanowienie statutowe
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dopuszczaj¹ce bezpo�rednie g³osowanie przez Internet by³oby niewa¿ne,
ale przeprowadzenie internetowego walnego zgromadzenia jest mo¿liwe
tak¿e bez interwencji ustawodawcy, dziêki instytucji pe³nomocnictwa.
W tym celu spó³ka musia³aby wyznaczyæ osobê(-y), która przyjmowa-
³aby pe³nomocnictwa od akcjonariuszy i g³osowa³aby na zgromadzeniu
zgodnie z instrukcjami inwestorów, przesy³anymi przez Internet do czasu
zarz¹dzenia g³osowania. W ten sam sposób mog³oby odbywaæ siê zg³o-
szenie do protoko³u g³osów akcjonariuszy przeciwnych przyjêciu uchwa³.
Mo¿liwe by³oby te¿ stworzenie akcjonariuszom sposobno�ci do wyko-
nywania przez Internet prawa do informacji.

Jak widaæ, skala mo¿liwo�ci stosowania Internetu w funkcjonowaniu
spó³ki akcyjnej jest szeroka, oczekuje jednak dodatkowego wsparcie ze
strony ustawodawcy, który dostrzega potrzebê przystosowania polskiego
prawa spó³ek do wymogów XXI w.

Lektura recenzowanej ksi¹¿ki jest niezwykle pouczaj¹ca dla tego
czytelnika, który nie boi siê dostrzegaæ nowych mo¿liwo�ci komunikacji
elektronicznej w organizacji ¿ycia akcjonariuszy i spó³ki akcyjnej. Jest te¿
do tego odpowiednio przygotowany od strony intelektualnej i elektronicz-
nej.

Autorka obroni³a pracê doktorsk¹ pod tym samym tytu³em na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego, jest
wyk³adowc¹ na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz w Szkole Prawa
Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, wspó³pracuje z Cen-
trum Badañ Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elek-
tronicznej na Uniwersytecie Wroc³awskim. Jest autork¹ kilkunastu pu-
blikacji w literaturze naukowej i fachowej.
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