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PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

BETACOM S. A. 
W DNIU __________ 2010R. 

 
 

Uchwała nr 1 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________  2010 r. 

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią   
………………………….  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 2 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ____________ 2010 r. 

 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.  

 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu 
opublikowanym w dniu 21 sierpnia 2010 r. na stronie internetowej Spółki 
www.betacom.com.pl oraz w raporcie bieżącym Spółki nr ___ z dnia ____________ 
r. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 3 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 
 

http://www.betacom.com.pl/
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§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym/ postanowiło uchylić tajność 
głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej i powołać na dzisiejsze 
Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w składzie:    

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 4 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r.  

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 
kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wraz ze 
stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z 
działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając 
na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek 
handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki za rok zakończony 31 marca 2010 roku, 
na które składają się: 

a) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2010 roku, który po stronie aktywów 
i pasywów zamyka się suma bilansową w kwocie 35 936 869,80 (słownie: 
trzydzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt dziewięć 80/100 złotych, 
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 
2010 roku, który wykazuje stratę netto 2 958 090,48 (słownie: dwa miliony 
dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt 48/100 złotych, 
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2009 roku do 
31 marca 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 
3 463 090,48 (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące 
dziewięćdziesiąt 48/100 złotych, 
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2009 roku do 31 
marca 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 
kwotę 905 481,16  (słownie: dziewięćset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt 
jeden 16/100 złotych, 
e) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
§ 2. 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 
2009 roku do 31 marca 2010 roku  

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr 5 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r.  

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy  
od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady 
Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku 

§1.  
Zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej za rok od 1 kwietnia 2009 roku do 31 
marca 2010 roku,  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 6 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r.  

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 
roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wraz ze stanowiskiem 
niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając na podstawie art. 
393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 
Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Załęskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa 
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 
roku do 31 marca 2010 roku. 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 7 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r.  

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wraz ze 
stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z 
działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając 
na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek 
handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Arturowi Jurskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa 
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 
roku do 31 marca 2010 roku. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr 8 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ___________ 2010 r.  
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 
roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wraz ze 
stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z 
działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając 
na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek 
handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Robertowi Fręchowiczowi, pełniącemu funkcję 
Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 
kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 9 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r.  

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 
roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wraz ze 
stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z 
działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając 
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na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek 
handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Pencakowi, pełniącemu funkcję Członka 
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 
roku do 31 marca 2010 roku. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 10 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ___________ 2010 r.  
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 
roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wraz ze 
stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z 
działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając 
na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek 
handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Albertowi Borowskiemu, pełniącemu funkcję Członka 
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2009 
roku do 31 marca 2010 roku. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 11 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ___________ 2010 r.  
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 
2010 roku. 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy zakończony 31 marca 2010 roku, wraz ze stanowiskiem 
niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając na podstawie art. 
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393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 
Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Malinowskiemu, pełniącemu funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 
okresie od 01 kwietnia 2009 roku do 25 września 2009 roku oraz pełniącemu funkcję 
członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 września 2009 roku do 31 marca 
2010 roku. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 12 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ___________ 2010 r.  
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy zakończony 31 marca 2010 roku, wraz ze stanowiskiem 
niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając na podstawie art. 
393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 
Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 
okresie od 25 września 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 13 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r.  

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku. 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy zakończony 31 marca 2010 roku, wraz ze stanowiskiem 
niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając na podstawie art. 
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393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 
Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu, pełniącemu funkcję Członka 
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 
kwietnia 2009 roku do 01 grudnia 2009r i w okresie od 01 grudnia 2009r. do 31 
marca 2010 roku pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 14 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r.  

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy zakończony 31 marca 2010 roku, wraz ze stanowiskiem 
niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając na podstawie art. 
393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 
Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Janowi Sęktasowi, pełniącemu funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 
2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 15 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r.  

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy zakończony 31 marca 2010 roku, wraz ze stanowiskiem 
niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając na podstawie art. 



 

8 

393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 
Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Goraździe, pełniącemu funkcję Członka 
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 
września 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 16 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ___________ 2010 r.  
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy zakończony 31 marca 2010 roku, wraz ze stanowiskiem 
niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając na podstawie art. 
393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 
Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Donaldowi Chodakowi, pełniącemu funkcję Członka 
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 
kwietnia 2009 roku do 25 września 2009 roku. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 17 (projekt) 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia ___________ 2010 r.  

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wraz ze 
stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z 
działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając 
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na podstawie art. 393 pkt. 1), w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek 
handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Markiewiczowi, pełniącemu funkcję 
Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 
1 kwietnia 2009 roku do 25 września 2009 roku. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 18 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ___________ 2010 r.  
 

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 
marca 2010 roku. 
 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi 
za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, wraz ze 
stanowiskiem niezależnego biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z 
działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2010 roku, działając 
na podstawie art. 395 § 2  pkt. 2), art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 
22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Stratę netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku w 
wysokości 2.958.090,48 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy 
dziewięćdziesiąt 48/00 złotych) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych 
okresach. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 19 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ___________ 2010 r.  
 

w sprawie: zmian w składzie  Rady Nadzorczej. 
 
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 
art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana ……………………… 
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 20 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ___________ 2010 r.  
 

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
 
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 
art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 

§1.  
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ……………………… 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała nr 21 (projekt) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia ___________ 2010 r.  
 

w sprawie: akceptacji, przez WZA zasad ładu korporacyjnego. 
 

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie, 
uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez 
Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego i przyjmuje obowiązujące Dobre 
Praktyki _________w spółkach publicznych na rok 2010, w zakresie przyjętym przez 
Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 10/2010; tekst 
Dobrych Praktyk stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 


