
OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA AKCJE.. 
 
Spółka pod firmą ZIKOM S.A. z siedzibą w Częstochowie (KRS 0000802728), działając na podstawie 

art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedstawia wymagane 

prawem informacje: 

 

Emitent: Spółka pod firmą ZIKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie 
(42-202) przy ul. Bór 66K, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000802728, posiadającej numer NIP 
5732914251, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, 
(opłaconym w 1/4 wysokości kapitału zakładowego Spółki) 

Podstawa prawna 
emisji akcji: 

Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i 
§ 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 
oraz na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 13 września 2019 r., w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 

Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji 
otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 
r. - Kodeks spółek handlowych; 

Podstawowe informacje 
o emisji akcji: 

W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie 
podwyższony z kwoty 100 000 zł do kwoty od 100 200 zł do kwoty 
107 999,50 zł tj. o kwotę od 200 zł do kwoty 7 999,50 zł, w zależności 
od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 2 000 do 79 995 
niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 1 do 
79995, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości 
nominalnej od 200 zł do 7 999,5 zł; 

Cena emisyjna akcji: Cena emisyjna jednej akcji wynosi 25 zł; 

Minimalny próg emisji 
akcji:   

Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 2 000 akcji; 

Prawo poboru 
dotychczasowych 

akcjonariuszy: 

Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom 
Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 13 września 2019 
r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz 
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 

Termin do zapisywania 
się na akcje: 

Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 17 września 
2019 r. do 17 grudnia 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do 
skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może 
on być krótszy niż jeden miesiąc; 

Zapisy na akcje: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko 
i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób 
opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem 
„www.akcjazikom.pl”. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce 
zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości 
odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu 
oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do 
zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje; 

Wpłaty na akcje: Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie 
wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na 
stronie internetowej „www.akcjazikom.pl”. Przez dzień wpłaty na akcje 
uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki; 

Okres związania 
zapisem 
na akcje: 

Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od 
chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. 
Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do 
sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia 
uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 13 



września 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 

Przydział akcji: Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni 
od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział 
nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może 
wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie 
o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia 
dokonania przydziału akcji. 

 

 

 

_______________________ 

                 BARTOSZ ZIĘBA 

               PREZES ZARZĄDU 

 

 



DOKUMENT OFERTOWY 
 
Spółka pod firmą ZIKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (KRS 0000802728) działając na 
podstawie art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
przedstawia wymagane prawem informacje: 
 

 
 
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

Emitent: Spółka pod firmą ZIKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie 
(42-202) przy ul. Bór 66K, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000802728, posiadającej numer NIP 
5732914251, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł 
(opłaconym w 1/4 wysokości kapitału zakładowego Spółki)  

Data powstania 
Emitenta 

Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 5 września 2019 r. 

Podstawowa 
działalność Emitenta 

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

Zarząd Emitenta Bartosz Zięba – Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza Anna Zięba 
Maciej Kowalski 
Michał Mędrzecki 

Akcjonariat Emitenta 
przed Emisją  

1. Grupa ZIKOM sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, KRS 
0000750252, NIP 5732905909, REGON 38144156500000, adres 
siedziby: ul. Bór 66K, 42-202 Częstochowa – 90 % kapitału 
zakładowego Emitenta, 

2. Bartosz Zięba - 5 % kapitału Zakładowego Emitenta, 
3. Anna Zięba - 5 % kapitału Zakładowego Emitenta 

Akcjonariat Emitenta po 
Emisji [przy założeniu 
objęcia 79 995 akcji serii 
B] 

1. Grupa ZIKOM sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, KRS 
0000750252, NIP 5732905909, REGON 38144156500000, adres 
siedziby: ul. Bór 66K, 42-202 Częstochowa – 83,33 % kapitału 
zakładowego Emitenta, 

2. Bartosz Zięba – 4,63 % kapitału Zakładowego Emitenta, 
3. Anna Zięba – 4,63 % kapitału Zakładowego Emitenta. 
 
Akcjonariusze Emisji – 7,41 % kapitału zakładowego Emitenta 

 
INFORMACJE O WARUNKACH I ZASADACH EMISJI 

Podstawa prawna 
emisji akcji: 

Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie art. 431 § 1 i 
§ 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 
oraz na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 13 września 2019 r., w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 

Tryb emisji akcji: Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest w trybie subskrypcji 
otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 
r. - Kodeks spółek handlowych; 

Podstawowe informacje 
o emisji akcji: 

W wyniku emisji nowych akcji Spółki, kapitał zakładowy Spółki zostanie 
podwyższony z kwoty 100 000 zł do kwoty od 100 200 zł do kwoty 
107 999,50 zł tj. o kwotę od 200 zł do kwoty 7 999,50 zł, w zależności 
od ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest od 2 000 do 79 995 
niezdematerializowanych akcji imiennych, serii B, o numerach od 1 do 



79 995, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości 
nominalnej od 200 zł do 7999,5 zł. 

Cena emisyjna akcji: Cena emisyjna jednej akcji wynosi 25 zł; 

Minimalny próg emisji 
akcji:   

Uznaje się, że emisja akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
doszły do skutku, jeżeli zostanie subskrybowane co najmniej 2000 akcji; 

Prawo poboru 
dotychczasowych 
akcjonariuszy: 

Prawo poboru akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom 
Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 13 września 2019 r., w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 

Termin do zapisywania 
się na akcje: 

Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 17 września 
2019 r. do dnia 17 grudnia 2019 r. Spółka zastrzega sobie prawo do 
skrócenia okresu subskrypcji akcji, z tym zastrzeżeniem, że nie może 
on być krótszy niż jeden miesiąc; 

Zapisy na akcje: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko 
i wyłącznie Spółka. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie w sposób 
opisany na stronie internetowej znajdującej się pod adresem 

www.akcjazikom.pl. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce 

zapis na akcje, a następnie dokonać wpłaty na akcje, w wysokości 
odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu 
oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Nieuiszczenie wpłaty w terminie do 
zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje; 

Wpłaty na akcje: Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie 
wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, którego dane znajdują się na 
stronie internetowej www.akcjazikom.pl. Przez dzień wpłaty na akcje 
uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki; 

Okres związania 
zapisem 
na akcje: 

Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od 
chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny. 
Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do 
sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia 
uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 13 
września 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki; 

Przydział akcji: Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni 
od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje. Przydział 
nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka może 
wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje. Ogłoszenie 
o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia 
dokonania przydziału akcji. 

 
INFORMACJA O CELACH EMISJI 
 

http://www.akcjazikom.pl/


Cele inwestycyjne: 60% - zwiększenie zapasów.  

Spółka posiada rozbudowana infrastrukturę sprzedaży w postaci 7 

sklepów stacjonarnych, sklepu internetowego www.zikom.pl oraz działu 

handlowego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wykorzystując 

posiadane już kanały sprzedaży i dzięki rozszerzeniu asortymentu 

spółka może zwiększyć przychody o blisko 40%. Zamierzamy zwiększyć 

zapasy oferowanych już komputerów stacjonarnych oraz laptopów oraz 

dodatkowo wprowadzić do oferty telefony komórkowe oraz sprzęt 

serwerowy. 

30% - rozwój kanałów sprzedaży.  

Do końca 2021 roku Spółka chce znacznie zwiększyć sprzedaż sklepu 

internetowego zikom.pl oraz rozbudować sieć sklepów detalicznych do 

50. Główne wydatki w tym segmencie będą przeznaczone na dalszą 

rozbudowę sklepu zikom.pl oraz jego intensywną promocję w 

wyszukiwarkach oraz portalach społecznościowych. Rozwój sieci 

sklepów stacjonarnych wymagał będzie przede wszystkim nakładów 

personalnych. Chcemy zatrudnić dwie dodatkowe osoby zajmujące się 

pozyskiwaniem partnerów oraz przeprowadzających ich przez proces 

uruchamiania sklepu. 

10% - rozwój działu produkcji.  

Chcemy uruchomić dwa dodatkowe stanowiska testowe co wymaga 

zakupu dodatkowych licencji oprogramowania do audytu sprzętu, oraz 

uruchomić całkiem nowe stanowisko do profesjonalnej regeneracji 

obudów komputerowych i laptopowych. 

 

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka 
związane z działalnością 
Emitenta  
 

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni 

inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka 

przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w Dokumencie 

Informacyjnym. Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych poniżej 

ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi może mieć istotny, 

niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Emitenta, jego 

przepływy pieniężne, sytuację finansową, wyniki finansowe, 

perspektywy lub wartość Spółki. Nie można wykluczyć, że z upływem 

czasu lista ryzyk określonych poniżej nie będzie kompletna ani 

wyczerpująca i w związku z tym ryzyka te nie mogą być traktowane jako 

jedyne, na które Spółka jest narażona. Emitent może być narażony na 

dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które nie są obecnie znane 

Emitentowi. Poniżej wyszczególniono jedynie ryzyka, które w ocenie 

Spółki są ryzykami istotnymi. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako 

ryzyka może spowodować spadek wartości akcji Spółki, w wyniku czego 

inwestorzy, którzy nabędą akcje Emitenta, mogą ponieść stratę równą 

całości lub części ich inwestycji. 

Ryzyko związane ze spadkiem przychodów 

Spadek przychodów może być spowodowany wieloma czynnikami 

takimi jak pojawienie się konkurencji ze zbliżoną ofertą, głęboką recesją 

w gospodarce co wiąże się ze spadkiem siły nabywczej społeczeństwa 

http://www.zikom.pl/


Ryzyko związane ze wzrostem kosztów: 

Przewidywania spółki dotyczące kosztów jej funkcjonowania oparte są 

na obecnych wartościach. Istnieje ryzyko wzrostu kosztów 

pracowniczych, kosztów energii która może mieć bezpośredni wpływ na 

wyniki finansowe spółki. 

Ryzyko związanie ze zmianą przepisów prawa 

90% towaru spółka nabywa poza granicami kraju. Nie można wykluczyć 

zmiany przepisów prawa ograniczającym możliwość wprowadzania na 

terytorium kraju używanego sprzętu komputerowego.  

Ryzyko niewypłacalności partnerów 

W swoich działaniach Emitent starannie analizuje partnerów z którymi 

nawiązuję współpracę. Nie można jednak wykluczyć iż z powodów 

nieznanych emitentowi partner może stać się niewypłacalny i mieć 

kłopoty z regulowaniem zobowiązań wobec emitenta.  

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy:  

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie 

zależeć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do podziału kwoty 

zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągania przez Spółkę dodatnich 

wyników finansowych w przyszłości), wydatków i planów 

inwestycyjnych, rentowności czy stopnia zadłużenia emitenta. Istnieje 

ryzyko, że dywidenda może nie zostać wypłacona.  

Rozwodnienie akcji:  

Jeśli Spółka w przyszłości pozyska dodatkowy kapitał, wyemituje nowe 

akcje dla nowych inwestorów, odsetek firmy który posiadasz zmniejszy 

się. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności 

dotyczącej dalszego rozwoju Spółki, utraty kontroli nad Spółką przez 

założycieli Spółki. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji nowych 

akcji, rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej części akcji przez 

podmiot zewnętrzny może stanowić ryzyko konieczności zmiany 

strategii i dostosowanie działań Spółki do decyzji akcjonariuszy, zgodnie 

ze zmienioną strukturą. 

Ryzyko związane ze wczesną fazą rozwoju: 

Inwestowanie w firmy na wczesnym etapie rozwoju może być bardzo 

zyskowne, ale jak każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Decydując 

się zainwestować w takie firmy musisz zdawać sobie sprawę z ryzyka 

jakie się z tym wiąże: 

- dużo firm na wczesnym etapie rozwoju nie odnajduje się w realiach 

rynkowych i upada dlatego nie należy w ten sposób inwestować więcej 

kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty standardu życia.  

- Prawie wszystkie inwestycje dokonywane w firmy na wczesnym etapie 

rozwoju charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo 

prawdopodobne, że nie pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji 

przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać 

swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie 

Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub 

kupi ją inna firma. Nawet jeśli firma będzie kupowana przez inną firmę, 

twoja inwestycja może nadal charakteryzować się bardzo niską 

płynnością. Nawet w przypadku udanego biznesu płynność lub 



sprzedaż akcji może być mało prawdopodobna przez wiele lat od 

momentu dokonania inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne 

są możliwości rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy 

może być trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze 

wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny. 

Dywersyfikacja ryzyka 

Inwestycje w firmy na wczesnym etapie rozwoju powinny być 

dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. 

Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część swojego 

kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału 

powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne aktywa. 

Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje pomiędzy 

wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną spółkę. 

Czynniki ryzyka 
związane z 
inwestowaniem 
społecznościowym 
(crowfunding) - ryzyka, 
które dotyczą również 
działalności Emitenta 

Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na platformach 
crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale jak każda 
inwestycja wiąże się także z ryzykiem.  
 
Jeśli zdecydujesz się zainwestować w ww. podmioty, które  
przedstawiają, na udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na 
Platformie Crowdfundingowej (strona internetowa www.beesfund.com) 
informacje o projekcie Emitenta, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu 
ważnych ryzyk i je zaakceptować: 
 

1. Utrata całości lub części kapitału 
Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że utracisz 
zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji lub 
ponadprzeciętny zysk.  
 
Nie powinieneś w ten sposób inwestować więcej kapitału, niż jesteś w 
stanie stracić bez utraty standardu życia. 
 

2. Brak płynności 
Prawie wszystkie inwestycje przedstawiane na udostępnionej przez 
Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej 
charakteryzują się bardzo niską płynnością. Jest bardzo mało 
prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji 
przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać 
swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub 
kupi ją inna firma.  
 
Nawet jeśli firma będzie kupowana przez inną firmę, twoja inwestycja 
może nadal charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w 
przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może być mało 
prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji. W 
przypadku firm, dla których dostępne są możliwości rynku wtórnego, 
znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być trudne, a inwestorzy nie 
powinni zakładać, że wcześniejsze wyjście będzie dostępne tylko 
dlatego, że istnieje rynek wtórny. 
 

3. Rzadkość dywidend 
Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko wypłaca 
dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes przedstawiany na 
udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie 
Crowdfundingowej, prawdopodobnie nie zobaczysz zwrotu kapitału ani 
zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać swoich akcji. Nawet w 
przypadku udanego biznesu jest to mało prawdopodobne przez wiele lat 



od momentu dokonania inwestycji. Nie jest to ryzyko ogólne, jest to 
ryzyko związane również z działalnością Emitenta. 
 

4. Rozwodnienie akcji 
Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na 
udostępnionej przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie 
Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli 
firma pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje 
nowe akcje dla nowych inwestorów, a odsetek firmy, który posiadasz, 
zmniejszy się.  
 
Te nowe akcje mogą również mieć pewne preferencyjne prawa do 
dywidend, wpływów ze sprzedaży i innych spraw, a korzystanie z tych 
praw może działać na Twoją niekorzyść. Twoja inwestycja może 
również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania opcji (lub podobnych 
praw do nabycia akcji) pracownikom, usługodawcom lub niektórym 
innym osobom, z którymi prowadzona jest działalność firmy. 
 

5. Dywersyfikacja ryzyka 
Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane na udostępnionej 
przez Beesfund S.A. przestrzeni na Platformie Crowdfundingowej 
powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze zdywersyfikowanego 
portfela. Oznacza to, że powinieneś inwestować tylko niewielką część 
swojego kapitału inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość 
kapitału powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne 
aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje inwestycje 
pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę w tylko jedną 
spółkę. 
 

 
INNE ISTOTNE INFORMACJE 
 

Grupa ZIKOM Grupa Zikom sp. z o.o. działa na rynku od 2003 roku i jest jednym z 
największych dystrybutorów poleasingowego sprzętu komputerowego 
na terenie Polski. Pod marką Zikom Computer Outlet dział 7 oddziałów 
sprzedaży, a poza sprzedażą stacjonarną produkty dostępne są również 
za pośrednictwem nowoczesnego sklepu online oferującego szeroki 
wachlarz sposobu płatności oraz dostawy.  
W przypadku osiągnięcia minimalnego progu emisji akcji serii B, 
działalność operacyjna GRUPA ZIKOM sp. z o.o. zostanie przeniesiona 
do ZIKOM S.A., w terminie do 18 miesięcy od dnia zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego ZIKOM S.A. ( w wyniku emisji serii 
B.) 

 
Zmiany dokumentu 
ofertowego 
 

 
Ewentualne zmiany do Dokumentu Ofertowego będą zamieszczane w 
miejscach  jego publikacji.  

 
Klauzula ochrony 
danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych inwestorów dla celów 

przeprowadzenia oferty oraz obsługi korporacyjnej akcjonariusza 

jest Emitent. 
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora dla celów 

wykonania umowy wynikającej z zapisu subskrypcyjnego, lub do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy inwestorem a 

Administratorem oraz obsługi praw i obowiązków korporacyjnych 

akcjonariusza. 

4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia oferty lub 

likwidacji Spółki. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu 



wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub 

wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy. 

5. Dane osobowe inwestora nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej 

6. Inwestorowi przysługują prawa z mocy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. 

zm.), w szczególności prawa do wglądu do swoich danych 

osobowych oraz ich poprawiania jeśli będą one niekompletne, 

nieważne bądź niepoprawne. 

Załączniki  Tekst jednolity statutu Spółki. 

 

Emitent oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

___________________ 

       Bartosz Zięba 

               Prezes Zarządu 

 



S T A T U T  S P Ó Ł K I  A K C Y J N E J  

Z I K O M  S . A .  

Art.1. 

1. Firma Spółki brzmi: ZIKOM spółka akcyjna. 

2. Siedzibą Spółki jest Częstochowa. 

Art. 2. 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 

oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

2) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i 

oprogramowania; 

3) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

4) (PKD 47.89.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na 

straganach i targowiskach; 

5) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub Internet; 

6) (PKD 61.90.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; 

7) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 

informatycznymi; 

8) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych; 

9) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i 

kongresów; 

10) (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

Art. 3. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 100 200 zł (słownie: sto tysięcy dwieście 

złotych) do kwoty 107 999,50 zł (słownie: sto siedem tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na od 

1 000 200 do 1 079 995 akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda, w tym: 



a) 100 000 (milion) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy 

złotych); 

b) Od 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) do 79 995 (słownie: siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych, serii B, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej 

wartości nominalnej od  200 zł (słownie: dwieście złotych) do kwoty 7 999,50 

zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 

pięćdziesiąt groszy). 

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 1/4 przed zarejestrowaniem Spółki w 

rejestrze przedsiębiorców KRS. 

Art. 4. 

1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Nadzorczą. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie.  

3. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji. 

4. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może być wysłane 

akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną 

zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.  

 

Art. 5. 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy 

się w dniu 31 grudnia 2020 r. 

Art. 6. 

1. Założycielem Spółki są: 

1) Grupa ZIKOM sp. z o.o., 

2) Bartosz Michał Zięba, 

3) Anna Magdalena Zięba.  

Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki.  

 


