
„UCHWAŁA Nr 23/09/2009 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BETACOM S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia 

§ 16 i § 19 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie: 

„§ 16. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. 

2. Wyboru członków Rady dokonuje Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami 

Kodeksu spółek handlowych. 

3. W razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej na 

skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego 

członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej musi być 

zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba dokooptowanych członków 

Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu. 

4. Rada Nadzorcza działa w trybie określonym w Regulaminie, uchwalonym przez Radę 

Nadzorczą.” 

oraz 

„§ 19. 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw 

zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek 

handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

1) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 

czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków 

Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; 

2) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; 

3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; 

4) udzielanie zgody Zarządowi na dokonanie niżej wymienionych czynności przez 

Spółkę: 

a) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki, umowy leasingowej lub kredytu 

długoterminowego, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o 
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wartości przekraczającej w ciągu roku obrotowego kwotę 1.000.000 zł (jeden milion 

złotych), 

b) dokonanie innej niż wymieniona w pkt a) czynności prowadzącej lub mogącej 

prowadzić do powstania zobowiązań Spółki przekraczających kwotę 2.000.000 zł (dwa 

miliony złotych) w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 miesięcy, w tym 

zwłaszcza udzielenie poręczenia, gwarancji, zaciągnięcie zobowiązania wekslowego, 

c) dokonanie czynności prowadzącej lub mogącej prowadzić do obciążenia majątku 

Spółki, którego wartość przekracza 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), w 

jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze 

ustanowienia hipoteki, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych czynności 

prowadzących lub mogących prowadzić do powstania obciążenia, 

d) nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów 

wartościowych, jak również udział Spółki - w jakiejkolwiek innej formie - w innym 

podmiocie, o ile wartość transakcji lub zaangażowania Spółki z tytułu udziału w innym 

podmiocie może przekroczyć 1.000.000 zł (słownie jeden milion złotych),  

e) zbycie składnika aktywów Spółki, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) 

wartości aktywów netto Spółki, obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki 

sporządzonego na koniec roku obrotowego i zbadanego przez audytora Spółki, jeśli 

zbycie nastąpi w jednej lub więcej niż jednej transakcji w okresie 12 (dwunastu) 

miesięcy, 

f) dokonanie czynności wobec spółki zależnej prowadzącej do: 

(i) zmiany w jej kapitale zakładowym lub akcyjnym, 

(ii) zmiany Statutu lub umowy spółki, 

(iii) rozwiązania i likwidacji, 

g) dokonanie innej transakcji nie należącej do zwykłych transakcji z zakresu bieżącej 

działalności gospodarczej, która mogłaby istotnie pogorszyć sytuację finansową lub 

prawną Spółki lub spółki od niej zależnej; 

5) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków 

inwestycyjnych; 

6) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o 

sposobie pokrycia straty; 



 3 

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego 

Spółki; 

8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu 

Statutu Spółki; 

9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.” 


