16-12-2020. Syndyk masy upadłości Stocznia Gdynia S.A. „w upadłości likwidacyjnej” informuje, że
stocznia nie będzie prowadzić procesu dematerializacji akcji. Postanowienie powyższe wynika ze
zaktualizowanych przepisów prawa gospodarczego.
Dnia 23 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1086} została opublikowana Ustawa o dopłatach
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
Zgodnie z treścią art. 73 powyższej ustawy, wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 30 sierpnia
2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw polegające na
dodaniu art. 20a.
W świetle dodanego art. 20a do spółek, które na dzień 30 września 2020 r. znajdują się w upadłości i nie
dokonały pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania dokumentów akcji, o którym mowa w art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw, aż do upływu okresu 12 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia,
uchylenia albo umorzenia postępowania upadłościowego przepisy ustaw zmienianych w niniejszej
ustawie stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
W odniesieniu do spółek w upadłości terminy obowiązujące w procedurze dematerializacji akcji upływają
natomiast dopiero po prawomocnym ukończeniu, zakończeniu, uchyleniu albo umorzeniu postępowania
upadłościowego. Zmiana art.20a weszła w życie z dniem 30 września 2020 r., a więc w dniu upływu
pierwszego terminu przewidzianego w procedurze dematerializacji akcji (art. 16 ust. 2 w brzmieniu
określonym w art. 43. pkt 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).
Z powyższego wynika, iż w wyniku przyjętych zmian na czas trwania postępowania
upadłościowego następuje zawieszenie terminów w procedurze dematerializacji akcji. Od dnia
wejścia w życie przedmiotowej regulacji procedura dematerializacji akcji spółek w upadłości
będzie zatrzymana do dnia ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania
upadłościowego.

