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ajwicksze zmiany

w prawie
biznesovvym
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od 50-ciu lat
p ierwszy stycznia i pierwszy sierpnia 2007

przyniosly znaczne zmiany w prawie bizne-

sowym w Ontario.

Pierwszym waznym wydarzeniem byto wej§cie
w zycie od poczqtku 2007-go roku nowego
prawa regulujqcego przeptyw akcji korporacji
– Securities Transfer Act (STA). Jednym z
ciekawych aspektOw zmiany tego prawa jest
uproszczenie zasad uzywania akcji korporacji
jako zastawu w transakcjach pozyczkowych.
STA modernizuje system w Ontario w oparciu
o system amerykaliski, a jego przyjccie
spowodowato konieczno§a zmian w Ontario
Business Corporations Act (OBCA), ktOre juz
obowiqzujq. Od 1-go stycznia istotne zmiany
nast4pily rOwnie2 w Personal Property Security
Act. Ponizej skupiamy sic na najwazniejszych
zmianach w OBCA, ktOre wchodzq w zycie od
1-go sierpnia tego roku i ktOre dotyczq najwickszej
ilo§ci biznesOw. Jest to tylko mala selekcja
spogrOd ponad 60-ciu zmian.

CO WAZNEGO SIFT ZMIENIA?
Po pierwsze, zmniejsza sic procentowy Nv y m g

ilo§ci rezydentOw Kanady w radach nadzorczych
korporacji. Dotychczas wymagano, by byla ich
wickszok lub przynajmniej polowa, obecnie
wystarcza 25%. Poza tym, xvyeliminowany zostat
calkowicie wymOg, aby "managing dyrektor"

musial by6 rezydentem Kanady. Niestety, nie
zostata przyjcta propozycja calkowitego zniesie-
nia wymogu zasiadania kanadyjskich rezydentOw
w radach nadzorczych, glOwnie ze wzglcdu
na potrzebc skutecznej kontroli podatkowej
przedsicbiorstw organizowanych przez obcokra-
jowcOw. A zatem inwestorzy zagraniczni, ktOrzy

nie chcq mie6 kanadyjskich dyrektorOw, bcdq
w dalszym ciqgu musieli tworzy .6 korporacje
w prowincjach, ktOre tego wymogu nie majq
(tj. Nova Scotia, British Columbia lub New
Brunswick) i dopiero potem rejestrowa6 je w On-
tario. Po drugie, eliminuje sic wymOg powiada-
miania akcjonariuszy o fakcie udzielenia pomocy
finansowej przez korporacjc osobom blisko z niq
zwiqzanym oraz o udzielaniu pomocy finansowej
nazakup akcji korporacji. Po trzecie, wprowadza
sie mo2liwo§O tworzenia oddzielnych klas akcji
bez koniecznoki wymy glania sztucznych rO2nic

ich charakterystyce. Jest to zwlaszcza przy-
datne w przypadku, kiedy jest kilku akcjonariuszy,
ktOrych udziat w kapitale korporacji jest podobny,
lecz ktOrzy chcq aby zasady ich udziatu w jej zys-
kach byly inne. Po czwarte, potwierdza sic zasadc,
ze obowiqzek troski o interesy korporacji przez
jej dyrektorOw ograniczony jest tylko i wytqcznie
do samej korporacji i nie rozciqga sic na jej wie-
rzycieli (creditors), tak jak chcialy tego niedawne
decyzje sqdOw. Znaczy to, ze OBCA bcdzie
chronia dyrektorOw przed odpowiedzialno§ciq za
decyzje, ktOre po jakim§ czasie mogq sic okazaé
dla Nvierzycieli niekorzystne. Po piqte, rozszerzo-
na jest ilok krokOw, ktOre dyrektor bcdzie musial
zrobie (a raczej czego nie wolno mu bcdzie
robia), gdy jego prywatny interes popadnie w
konflikt z interesem korporacji. Nie tylko, tak jak
dotychczas, bcdzie on musial ten konflikt ujawnió
i powstrzyma6 sic od glosowania w sprawie
dotyczqcej konfliktu, ale rOwnie2 nie bcdzie
mu wolno uczestniczyd w posiedzeniach rady

nadzorczej, na ktOrych sprawa to bcdzie omawi-
ana. Po szOste, poszerzeniu ulegajq mo2liwoki
rekompensowania dyrektorOw przez korporacje
oraz zakupowania ubezpieczen dla nich w celu
ochrony na wypadek, gdyby byli pociqgani do
odpowiedzialnoki finansowej i karnej za decyzje
podejmowane w imieniu korporacji. Dyrektorzy
1304 mogli korzystaó z pomocy finansowej kor-
poracji juz od momentu pierwszych wydatkOw
zwiqzanych z obronq sprawy sqdowej. Po siOd-
me, w wickszej ilogci przypadkOw niz dotych-
czas, dyrektorzy bcdq mogli u2y6 argumentu tzw.
"due diligence", a mianowicie, ze zrobili wszyst-
ko co powinni byli zrobió, aby zapozna6 sic ze
stanem korporacji w momencie podejmowania
kwestionowanych decyzji. Bcdq oni tez mogli
argumentowad, ze polegali w swoich decyzjach
na opiniach kompetentnych pracownikOw korpo-
racji, ktOrzy niekoniecznie sq licencjonowanymi
profesjonalistami.

Zmiany w OBCA, PPSA oraz nowy STA stanowiq
kluczowe elementy reformy prawa biznesowego
w Ontario i ka2dy dyrektor oraz menadzer
korporacji w tej prowincji powinien sic z nimi
zapozna6.
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