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LIST PREZESA ZARZĄDU  
DO AKCJONARIUSZY BETACOM S.A. 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Najważniejszymi dla naszej firmy wydarzeniami minionego roku były publiczna emisja akcji 
serii E, F i G oraz debiut Betacom S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Betacom zdobył środki na dalszy rozwój, a zatem – zyskał nowe możliwości działania i 
zupełnie nowe perspektywy.  
 
Oceniając dokonania firmy w ubiegłym roku obrotowym, należy podkreślić, że Spółka pod 
względem przychodów ze sprzedaży rozwijała się szybciej niż rynek IT w Polsce (około 5-
7%). W rankingu TOP 200 COMPUTERWORLD Betacom awansował w prestiżowej kategorii 
integratorów z 16 na 10 miejsce. Nasza firma jest również krajowym liderem rynku e-
learningu – dziedziny rozwijającej się na świecie, a od niedawna i w Polsce. 
 
W zakończonym roku obrotowym Spółka rozwijała produkty o wysokiej wartości dodanej. 
Spowodowało to znaczący wzrost zatrudnienia i nakładów na inwestycje rzeczowe. 
Dodatkowo Spółka zgodnie z generalnym trendem na rynku IT, zanotowała spadek marży. 
Powyższe czynniki  miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki i brak realizacji prognozy zysku. 
 
W bieżącym roku obrotowym Spółka będzie realizować cele publicznej emisji akcji tj. 
rozbudowę istniejących działów Spółki oferujących produkty z wysoką wartością dodaną oraz 
inwestycje kapitałowe w podmioty oferujące usługi komplementarne z ofertą produktową 
Spółki. 
 
Dodatkowym czynnikiem, pozwalającym optymistycznie spoglądać w przyszłość, jest 
przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce, wzmocnione korzyściami wynikającymi z 
integracji europejskiej oraz funduszy strukturalnych UE. 
 
Dziękuję pracownikom naszej Spółki za kolejny rok ciężkiej i twórczej pracy. Bez Waszego 
wkładu sukces Spółki byłby niemożliwy. 
 
Pragnę podziękować także klientom, którzy nam zaufali i zapewniam, że będziemy starali się 
sprostać Waszym oczekiwaniom.  
 
Przede wszystkim chcę podziękować naszym akcjonariuszom. Dziękuje za zaufanie, jakim 
nas obdarzyliście. Zapewniam, że zrobimy wszystko, by umocnić Wasze zaufanie do Spółki. 
Zaś wskaźniki sprzedaży oraz nasza polityka inwestycyjna zaowocują wzrostem wartości 
Spółki. 
 
Z poważaniem, 
 
Mirosław Załęski 
 
 
Prezes Zarządu  


