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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia 
Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Namysłowie 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz § 22 ust. 1 Statutu Gminy Świerczów Nr XXXI/161/2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. 
Wojew. Opolsk. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.1))  Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1.  Pozytywnie opiniuje się zamiar przekształcenia Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Namysłowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego statutu zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 

z 2018 r. poz. 736, z 2019 r. poz. 125. 
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) na wszystkie spółki
akcyjne, w tym również na Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w
Namysłowie (zwaną dalej Spółką) nałożono szereg nowych zobowiązań, tj.:
a) prowadzenia zgłoszonej do KRS strony internetowej z wydzieloną podstroną do komunikacji

z akcjonariuszami w zakresie ogłoszeń wymaganych przez prawo lub statut Spółki,
b) akcje Spółki podlegać będą zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy

prowadzi podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (wybór
podmiotu wymaga uchwały walnego zgromadzenia Spółki) lub jeżeli uchwała walnego
zgromadzenia Spółki tak stanowi, akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w depozycie
papierów wartościowych,

c) w związku z obowiązkiem wynikającym z punktu b, Spółka zobowiązana będzie do zawarcia
umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia
29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia
rachunków papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie Spółki albo –
w przypadku gdy walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji
w depozycie papierów wartościowych - umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów
wartościowych.
Spełnienie powyższych obowiązków będzie generowało dodatkowe koszty funkcjonowania

Spółki.
Wobec zmiany przepisów prawa i nakładania na Spółkę nowych obowiązków, generujących

wzrost kosztów obsługi Spółki Akcyjnej, proponuje się zmianę formy prowadzenia Spółki
Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej i jej przekształcenie ze spółki akcyjnej w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie pozwoli zredukować znacznie koszty działalności Spółki, jak również ułatwi jej
bieżąco funkcjonowanie. Przekształcenie nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 551-570
oraz art. 577-580 Kodeksu spółek handlowych. Spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie
prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący
w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Sporządził: Iwona Wilczyńska

Id: 96B038DC-4CFD-4D33-9008-EC4C961DAABA. Projekt Strona 1




