
 

 

INFORMACJA O RYZYKACH  

 
Spółka pod firmą ZIKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (KRS 0000802728) (zwana dalej 
:„Spółka”, „ZIKOM”) przedstawia informacje na temat zdiagnozowanych ryzyk związanych z działalnością 
Spółki i mogących mieć wpływ na jej dalsze funkcjonowanie, wyniki finansowe i zdolność do obsługi 
zobowiązań.  
 
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Spółka 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  100.426,30  zł (opłaconym w 1/4 wysokości kapitału zakładowego 
Spółki) 

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

Podstawowa 
działalność Spółki 

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

Zarząd Spółki Bartosz Zięba – Prezes Zarządu 

Istotne czynniki ryzyka  

Czynniki ryzyka 
związane z 
działalnością Spółki 

Przed podjęciem decyzji o inwestycji 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 Spółki, 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. 
ZIKOM może być narażony na dodatkowe ryzyka i negatywne czynniki, które 
nie są obecnie znane Spółce. 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 Spółki, 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. 
 
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 Spółka 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 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. 
 
Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym i sytuacją społeczno-
gospodarczą: 
 
Spółka działa na rynku sprzedaży hurtowej i detalicznej. Klientami spółki są 
osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej. Otoczenie 
makroekonomiczne i koniunktura gospodarcza może mieć wpływ na zdolność 
konsumentów i podmiotów gospodarki do zakupów. Zła koniunktura 
gospodarcza, wysokie koszty dostępu do kapitału i inne czynniki otoczenia 
makroekonomicznego mogą mieć wpływ na zdolność Spółki do pozyskiwania 
nowych klientów i osiągania przychodów pozwalających zaspokoić 
zobowiązania Spółki. Spółka ponosi także ryzyko znacznego wzrostu kosztów 
pracy, od których uzależniony jest wynik finansowy Spółki. 
 
Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i innymi epidemiami  
Spółka narażona jest na ryzyko zaostrzenia norm bezpieczeństwa i wymogów 
sanitarnych, które mogą utrudnić prowadzenie działalności operacyjnej, 
doprowadzić do trudności w zdolności do wykonywania podstawowej 
działalności. Wymogi sanitarne, ograniczenia w przemieszczaniu się i inne 
ograniczenia swobód mogą prowadzić do trudności w realizacji działalności 
Spółki.  
 
Ryzyko związane z nieosiągnięciem zakładanych przychodów 
Spółka zakłada możliwość realizacji wzrostu przychodów w oparciu o prognozy, 
bazujące na danych historycznych, prognozach wzrostu gospodarczego, 
prognozach na zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy. Istnieje ryzyko 
nieosiągnięcia zakładanych przychodów, co może przełożyć się na niższą 
płynność finansową i nieterminową realizację zobowiązań finansowych lub w 
skrajnym przypadku całkowity brak możliwości realizacji zobowiązań 
finansowych.  
 
Ryzyko utraty płynności  
 
Model biznesowy Spółki zakłada skup używanego sprzętu komputerowego i 
elektroniki, jego profesjonalna regenerację i sprzedaż z odpowiednią marżą. 
Czas niezbędny do sprzedaży sprzętu może prowadzić do utraty płynności. 
Mogą wystąpić inne przyczyny utraty płynności przez Spółkę, których 
konsekwencją może być brak możliwości realizacji zobowiązań Spółki.  



 

 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Grupa ZIKOM W skład Grupy ZIKOM wchodzi Zikom sp. z o.o. oraz ZIKOM S.A. 
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.  
 
Podmiotem oferującym możliwość inwestycji przez zamieszczenie informacji o 
poszukiwaniu kapitału dłużnego na stronie www.inwestycja.zikom.pl w formie 
umowy pożyczki, jest ZIKOM S.A. – część Grupy ZIKOM." 

 
 
 
 
 
Spółka oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Zgodnie z 
najlepszą wiedzą Spółki 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  

 

http://www.inwestycja.zikom.pl/


    

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
  

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 24.10.2021 godz. 16:19:45
Numer KRS: 0000802728 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
 

Nr wpisu 1 Data dokonania wpisu 05.09.2019

Opis REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sygnatura akt CZ.XVII NS-REJ.KRS/6473/19/308

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

Nr wpisu 2 Data dokonania wpisu 05.09.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt CZ.XVII NS-REJ.KRS/6473/19/308/NIP

Oznaczenie sądu 

Nr wpisu 3 Data dokonania wpisu 05.09.2019

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt CZ.XVII NS-REJ.KRS/6473/19/308/REGON

Oznaczenie sądu 

Nr wpisu 4 Data dokonania wpisu 05.03.2020

Opis ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Sygnatura akt CZ.XVII NS-REJ.KRS/1355/20/986

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1  Dane podmiotu
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Oznaczenie formy prawnej 1 - SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP 2 3 REGON: ---, NIP: 5732914251

3 - REGON: 384298921, NIP: 5732914251

3.Firma, pod którą spółka działa 1 - ZIKOM SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji - - 

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

1 - NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

1 - NIE
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Rubryka 2  Siedziba i adres podmiotu
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Siedziba 1 - kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat CZĘSTOCHOWA, gmina CZĘSTOCHOWA, miejsc.
CZĘSTOCHOWA

2.Adres 1 - ul.  BÓR, nr 66K, lok. ---, miejsc. CZĘSTOCHOWA, kod 42-202, poczta CZĘSTOCHOWA,
kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej 1 - 

4.Adres strony internetowej 1 4 

4 - WWW.ZIKOMSA.PL

Rubryka 3  Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4  Informacje o statucie
Numer i nazwa pola Nr

kolejny
 w polu

Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Informacja o sporządzeniu lub
zmianie statutu

1 1 - 30.07.2019R. REP. A NR 1040/2019,  NOTARIUSZ MACIEJ PILARZ KANCELARIA
NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 26A/1

2 4 - 13.09.2019R. REPERTORIUM A NR 1258/2019, NOTARIUSZ MACIEJ PILARZ
KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 26A/1,
ZMIENIONO ART.3

Rubryka 5
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Czas, na jaki została utworzona spółka 1 - NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

- - 

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste
określonym akcjonariuszom lub tytuły
uczestnictwa w dochodach lub majątku
spółki nie wynikających z akcji?

1 - NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału
w zysku?

1 - NIE

Rubryka 6  Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7  Dane jedynego akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8  Kapitał spółki
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Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Wysokość kapitału zakładowego 1 4 100 000,00 ZŁ

4 - 100 426,30 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego - - 

3.Liczba akcji wszystkich emisji 1 4 1000000

4 - 1004263

4.Wartość nominalna akcji 1 - 0,10 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału
wpłaconego

1 4 25 000,00 ZŁ

4 - 100 426,30 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

- - 

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9  Emisja akcji
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwa serii akcji 1 - A

2.Liczba akcji w danej serii 1 - 1000000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji
uprzywilejowanych lub informacja, że
akcje nie są uprzywilejowane

1 - AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2 1.Nazwa serii akcji 4 - B

2.Liczba akcji w danej serii 4 - 4263

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji
uprzywilejowanych lub informacja, że
akcje nie są uprzywilejowane

4 - AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10  Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

1 - NIE

Dział 2

Rubryka 1  Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.
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1 1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

1 - ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu 1 - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W
IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma 1 - ZIĘBA 

2.Imiona 1 - BARTOSZ MICHAŁ

3.Numer PESEL/REGON 1 - 75092908655

4.Numer KRS - - ******

5.Funkcja w organie reprezentującym 1 - PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

1 - NIE

7.Data do jakiej została zawieszona - - 

Rubryka 2  Organ nadzoru
L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwa organu 1 - RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

L.p. Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1 1.Nazwisko 1 - ZIĘBA 

2.Imiona 1 - ANNA MAGDALENA

3.Numer PESEL 1 - 77022001881

2 1.Nazwisko 1 - KOWALSKI 

2.Imiona 1 - MACIEJ ROMAN

3.Numer PESEL 1 - 86110404154

3 1.Nazwisko 1 - MĘDRZECKI 

2.Imiona 1 - MICHAŁ MAKSYMILIAN

3.Numer PESEL 1 - 83082901836

Rubryka 3  Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1  Przedmiot działalności
Numer i nazwa pola Nr

kolejny
Nr wpisu Zawartość
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 w polu wprow. wykr.

1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1 1 - 47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I
OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1 1 - 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I
OPROGRAMOWANIA

2 1 - 47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3 1 - 47, 89, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH

4 1 - 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

5 1 - 61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

6 1 - 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI

7 1 - 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I
KONGRESÓW

8 1 - 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

9 1 - 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

Rubryka 2  Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3  Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4  Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5  Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za
który należy złożyć sprawozdanie finansowe

1 - 31.12.2020

Dział 4

Rubryka 1  Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2  Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3  Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
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Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4  Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1  Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1  Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2  Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Numer i nazwa pola Nr wpisu Zawartość

wprow. wykr.

1.Określenie okoliczności - - 

Rubryka 3  Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4  Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5  Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6  Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7  Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8  Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów
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data sporządzenia wydruku 24.10.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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T5STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

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 100 426,30 zł (sto tysięcy czterysta dwadzieścia 

sześć złotych 30/100) i dzieli się na 1 004 263 akcje imienne, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:  



a) 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 

100 000 zł (sto tysięcy złotych);   

b) 4 263 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje imienne serii B, o łącznej 

wartości nominalnej 426,30 zł (czterysta dwadzieścia sześć złotych 30/100). 

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ¼ 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. 

1. 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. 

 

2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki. 

 












