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w przypadku gdy dokument akcji jest  
w posiadaniu zbywcy – wydanie dokumentu 
akcji nabywcy oraz, jeśli akcje są akcjami 
imiennymi - złożenie oświadczenia sprzedającego  
o przeniesieniu akcji na kupującego i zgłoszenie 
przez nabywcę wniosku do Spółki o uaktualnienie 
wpisu w księdze akcyjnej. Sprzedający powinien 
także złożyć oświadczenie o braku sprzeciwu  
co do wpisania kupującego do księgi akcyjnej; 

w przypadku gdy dokument akcji został złożony 
w spółce w ramach procedury dematerializacji 
akcji  –  powiadomienie spółki o sprzedaży akcji na 
podstawie art. 350 Kodeksu Cywilnego, a dla akcji 
imiennych, dokonanie dodatkowych czynności 
określonych w lit. 

gdy dokument akcji nie został wydany zbywcy 
(do czasu wdrożenia rejestru akcjonariuszy) 
– wystąpienie przez zbywcę akcji z żądaniem 
wydania dokumentu akcji do Spółki, a następnie 
dokonanie czynności wskazanych w lit. a) lub lit. c) 
w zależności od konkretnego przypadku; 

gdy akcje zarejestrowane są w rejestrze 
akcjonariuszy – złożenie wniosku o dokonanie 
odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy 
do podmiotu prowadzącego ten rejestr;

Crowdway

W JAKIEJ FORMIE 
MOŻNA ZBYĆ AKCJE:

Sprzedaż akcji wymaga zawarcia umowy sprzedaży 
akcji oraz podjęcia odpowiednich kroków w celu 
uaktualnienia listy akcjonariuszy Spółki, tj:

1. Sprzedaż na podstawie 
umowy cywilno-prawnej:



Obrót akcjami może odbywać się  
z wykorzystaniem regulowanego rynku, 
Giełdy Papierów Wartościowych lub 
alternatywny system obrotu NewConnect.  
W tym wypadku proces nabywania  
i sprzedaży akcji odbywa się przy pomocy 
domu maklerskiego. Żeby handlować  
akcjami trzeba być posiadaczem rachunku 

Obrót akcjami może odbywać się z wykorzy- 
staniem regulowanego rynku, Giełdy Papierów 
Wartościowych lub alternatywny system obrotu 
NewConnect. W tym wypadku proces nabywania 
i sprzedaży akcji odbywa się przy pomocy domu 
maklerskiego. Żeby handlować akcjami trzeba 
być posiadaczem rachunku i za pomocą serwisu 

internetowego lub osobiście w biurze makler-
skim złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży danego 
aktywa. Można również zawrzeć odrębną umowę 
sprzedaży akcji. W takim przypadku sprzedający 
powinien złożyć w domu maklerskim, który pro- 
wadzi jego rachunek, dyspozycję przeniesienia  
akcji na rachunek maklerski kupującego. 

Przedmiotem darowizny mogą być prawa mają- 
tkowe, które wynikają z własności instrumentów 
finansowych, w tym papiery wartościowe takie  
jak akcje. Umowa darowizny akcji swą formą nie  
odbiega od standardowej umowy darowizny.  
Zawierać powinna dane osobowe i adresowe 
darczyńcy i obdarowanego, wartości nominalnej 

akcji oraz obowiązki ciążące na stronach. Umo-
wa darowizny powinna zostać zawarta w for-
mie aktu notarialnego. W celu odzwierciedlenia 
przeniesienia akcji w odpowiednich rejestrach 
należy następnie podjąć działania opisane dla 
sprzedaży akcji.

Skup akcji to transakcja nabycia akcji realizo- 
wana na własnych walorach. Spółka zatem ku-
puje swoje własne akcje za gotówkę znajdującą  

się w spółce. Decyzje o nabyciu akcji własnych 
podejmuje Walne Zgromadzenie spółki w formie 
uchwały. 

WAŻNE: Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, przed zbyciem akcji  

inwestor powinien skorzystać z porady doradcy prawnego.

i za pomocą serwisu internetowego  
lub osobiście w biurze maklerskim złożyć  
zlecenie kupna lub sprzedaży danego aktywa.  
Można również zawrzeć odrębną umowę 
sprzedaży akcji. W takim przypadku sprzedają-
cy powinien złożyć w domu maklerskim, który 
prowadzi jego rachunek, dyspozycję przeniesie-
nia akcji na rachunek maklerski kupującego.

2. Sprzedaż akcji poprzez dom maklerski, jeśli spółka weszła 
bądź jest w trakcie procedury wprowadzenia akcji na 
giełdę albo wybrała rejestrację akcji w KDPW tj.  jej akcje  
są zapisane na rachunku maklerskim (GPW/NewConnect):

3. Darowizna – nieodpłatne przekazanie akcji na inną  
osobę/podmiot:

4. Wykup akcji przez spółkę:
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ZASADY  
I OGRANICZENIA  
W SPRZEDAŻY AKCJI

Zasady sprzedaży akcji:

1

2

Kiedy nie można sprzedać akcji:

WAŻNE: Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, przed zbyciem akcji inwestor 

 powinien skorzystać z porady doradcy prawnego.

Jeśli statut spółki wymaga zgody zarządu na 
sprzedanie akcji, przed dokonaniem sprzedaży 
swoich akcji należy ją uzyskać.

Przed wpisem spółki do rejestru 
przedsiębiorców KRS.

Statut może zawierać inne ograniczenia 
dotyczące dysponowania akcjami, takie jak 
prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu, 
prawo przyłączenia. W takim przypadku 
przed dokonaniem sprzedaży lub innego 
rozporządzenia akcjami należy zainicjować 
odpowiednią procedurę w ramach spółki, 
zgodnie z jej Statutem.

Przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału 

zakładowego na skutek emisji akcji 
w rejestrze przedsiębiorców KRS.
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Wiodąca platforma
crowdfundingu
inwestycyjnego.

Bud. The Nest, p. VI
ul. Piękna 49, 00-672 
Warszawa

Kontakt dla Inwestorów: 
kontakt@crowdway.pl

Dane kontaktowe

O spółce
Jesteśmy wiodącą platformą crowdfundingu inwestycyjnego (equity 
crowdfunding) w Polsce, wspierającą rozwój projektów innowacyjnych  
i przedsięwzięć na etapie szybkiego wzrostu. Na rynku działamy  
od 2015 r. Początkowo nasza spółka wspierała start-upy w pozyskiwaniu  
kapitału na rozwój. 

Od roku 2018 nowy właściciel z nowym modelem funkcjonowania platformy 
Crowdway rozwija działalność w zakresie kampanii crowdinvestingowych 
podchodząc do projektów selektywnie, ze wskazaniem na projekty  
w fazie fast grow.
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fot. Mikolaj Lelewski


