INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY

FUNWISHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO - AKCYJNA
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
zainwestuj.funwisher.com.
Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku
z ofertą publiczną nie mniej niż 2.332 (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa) i nie
więcej niż 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 300,00 zł za każdą Akcję Oferowaną.

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 14 grudnia 2021 roku
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 2.332
(słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa) i nie więcej niż 7.000 (słownie: siedem
tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden
złoty) każda emitowanych przez spółkę Funwisher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.
Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz
zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje
o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje
o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty,
podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych
z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka
oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.
W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii
Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej
Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj
oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego,
a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy
dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie
zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z
zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady
inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek
inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie
ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego
dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za
decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub
podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie
lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym
instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od
dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 328 ze zm.).
Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować
i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja
odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami
uznają za stosowną.
Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych,
które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych
związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest
wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady
profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych
związanych z Akcjami Oferowanymi.
Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału
w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą
inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje
inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego
sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym.
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Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie
niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.
Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza
granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta
nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go
stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji,
zgłoszenia czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy
dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia
Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem
rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym
dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub
przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien
zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się
do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons)
w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej
ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób
przebywających na terenie USA.
Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani
weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak
takiego wymogu.
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1.

DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie:
Akcje Oferowane

ma znaczenie określone w punkcie 3.1;

Dokument Ofertowy

oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i
zasadach Oferty;

Emitent,
Funwisher

Spółka, oznacza Funwisher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie;

Inwestor

oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych;

KNF

oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;

Kodeks Cywilny

oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);

Kodeks spółek
handlowych

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks
spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.);

Komplementariusz

oznacza Funwisher sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS
0000649446) (dawniej: Tibi sp. z o.o.);

MSIG

oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy;

Oferta

oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych;

Rozporządzenie
Prospektowe

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);

Uchwała Emisyjna

ma znaczenie określone w punkcie 3.2;

Ustawa o Ofercie

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych
(t.j.
Dz.
U.
z
2021
r.
poz. 1983).

Ustawa o Obrocie

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 89 ze
zm.).
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2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1.

Dane rejestrowe
Firma:

Funwisher
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna

Forma prawna:

Spółka komandytowo - akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

2.2.

Adres poczty elektronicznej:

inwestorzy@funwisher.com

Adres strony internetowej:

funwisher.com

KRS:

0000720764

NIP:

7010805200

REGON:

369573017

Przepisy prawa zgodnie z
którymi działa Emitent:

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek
handlowych
oraz
innych
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa polskiego, a
także Statutu Spółki.

Struktura akcjonariatu

Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w
zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co najmniej 5% kapitału
zakładowego przedstawia tabela poniżej.
Wyszczególnienie

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Liczba głosów

Udział w
głosach

Mózgi3 sp. z o.o.

30050

60100

47,53%

50,20%

Jarosław Kuźniar

9900

19800

15,66%

16,54%

Piotr Kamiński

4245

8490

6,71%

7,09%

5in9 Global Sp z o.o.

5355

10710

8,47%

8,95%
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HSB Invest FIZ
Pozostali
Razem

5950

11900

9,41%

9,94%

4734

5734

7,49%

4,79%

63220

119720

100,00%

100,00%

Źródło: Emitent
Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na
podstawie Uchwały Emisyjnej w zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co
najmniej 5% kapitału zakładowego, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji
Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco:
Wyszczególnienie

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Mózgi3 sp. z o.o.

30050

60100

Jarosław Kuźniar

9900

19800

Piotr Kamiński

4245

8490

5in9 Global Sp z o.o.

5355

10710

HSB Invest FIZ

5950

11900

Akcjonariusze Akcji
Oferowanych
Pozostali
Razem

Liczba głosów

Udział w
głosach

42,79%

47,43%

14,10%

15,63%

6,05%

6,70%

7,63%

8,45%

8,47%

9,39%

9,97%

5,52%

7000

7000

4734

5734

6,74%

4,52%

70220

126720

100,00%

100,00%

Źródło: Emitent
2.3.

Wysokość kapitału zakładowego

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta
wynosi 63.220,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na
63.220,00 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia)akcji o wartości nominalnej
1,00 zł każda. Kapitał zakładowy pokryty jest w całości.
2.4.

Uprzywilejowanie akcji Komplementariusza

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, wszystkie akcje serii A (50.000
akcji), serii B (550 akcji) i serii D (5.950 akcji) są uprzywilejowane co do głosu, w ten
sposób, że na 1 (słownie: jedną) akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym
Zgromadzeniu.
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2.5.

Udział w zysku Spółki

Zgodnie ze Statutem, podział zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za
dany rok obrotowy pomiędzy jej wspólników dokonywany będzie w sposób następujący:
1) 1 % (jeden procent) zysku Spółki przeznaczonego do podziału, przypadać będzie
Komplementariuszowi,
2) Udział w zysku Spółki w pozostałym zakresie przypadać będzie na rzecz
Akcjonariuszy, w stosunku do liczby posiadanych akcji na dzień ustalony w uchwale
Walnego Zgromadzenia jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. W braku
odmiennych postanowień dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z przyjętą strategią szybkiego rozwoju Spółka nie planuje wypłaty dywidendy co
najmniej w najbliższych 2 latach. Przyjęta strategia przewiduje reinwestowanie wszystkich
wygenerowanych środków na poczet pozyskania kolejnych licencji i zwiększania udziału w
rynku.
2.6.

Organy zarządzające i nadzorcze spółki

2.6.1.Zarząd Komplementariusza
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego do reprezentacji Spółki i
prowadzenia jej spraw uprawniony jej Komplementariusz, w skład Zarządu którego
wchodzą:
Jarosław Kuźniar - Prezes Zarządu Komplementariusza
Posiada 30 letnie doświadczenie medialne, telewizyjne, radiowe, digital. Współpracował z
największymi medialnymi korporacjami w Polsce. Specjalista z zakresu marketingu, PR,
komunikacji. Ekspert w dziedzinie budowania marek osobistych i komunikacji firm.
Przedsiębiorca z powodzeniem rozwijający projekty medialne w nowej digitalnej
rzeczywistości. Odpowiadanie tylko za warstwę merytoryczną, ale przede wszystkim
komercyjną projektów. Producent i sprzedawca formatów i treści video & audio.
Grzegorz Miśta – Wiceprezes Zarządu Komplementariusza
Posiada 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami IT oraz projektowaniu
produktów cyfrowych – od e-commerce (B2B, B2C), serwisy informacyjne i transakcyjne
dla banków i ubezpieczycieli. Wiedzę i doświadczenie pozyskał pracując w agencjach
interaktywnych, software house oraz start’upach.
Rada Nadzorcza
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki
wchodzą:
1) Kamil Gorzelnik
2) Józef Dziubasik
3) Piotr Kamiński
2.7.

Ogólny zarys działalności

2.7.1.Informacje wstępne
Spółka zarządza serwisem Funwisher - unikalną platformą cyfrową ze personalizowanymi
filmami video. Zarówno bajkami dla dzieci jak i życzeniami wideo od TOP gwiazd: aktorów,
piłkarzy, showmanów, muzyków oraz najbardziej popularnych bohaterów z seriali i filmów

Strona 7 z 78

animowanych. Są na niej osobiste życzenia od Roberta Lewandowskiego, Kuby
Wojewódzkiego, Borysa Szyca, Czesława Mozila ale też Biedronki i Czarnego Kota
(wkrótce), Pszczółki Mai czy Baranka Shaun’a.
Uszczęśliwiamy tysiące fanów już od 2018 roku. Działamy w Polsce, ale też na rynku
brytyjskim i niemieckim, a jedna z naszych gwiazd – Robert Lewandowski dołączył do nas
posrednio, przez spółkę 5in9 Global sp. z o. o., posiadającą 8,47% akcji Spółki.
W 2020 roku nawiązaliśmy współpracę ze studiem Aardman Animations, licencjodawcą
animacji ze znanym barankiem Shaun, co dało nam duże możliwości rozwoju na rynku
brytyjskim.

Źródło: Emitent, dane za cały okres działalności Spółki
2.7.2.Model działania
Wybrana gwiazda lub bohater z bajki nie tylko zwraca się do odbiorcy filmu po imieniu, ale
też pokazuje i komentuje zdjęcia bohatera filmu lub jego bliskich. Jak to możliwe? W
przypadku życzeń od TOP Gwiazd dostępnych w ofercie Funwisher, każdy film został
nagrany osobiście w profesjonalnym studiu, a potem dostosowany do potrzeb
personalizacji. Życzenia od animowanych postaci zostały zdubbingowane i następnie
dostosowane do możliwości spersonalizowania.
Filmy w wysokiej jakości (do 4k) realizowane są maksymalnie w 24 godziny, a w wersji
ekspres – zaledwie w godzinę. Złożenie zamówienia jest bardzo proste, wystarczy
przygotować zdjęcia solenizantów i kilka ciekawostek z ich życia, a my zajmiemy się resztą.
2.7.3.Grupa docelowa
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Ze względu na różnorodną bazę TOP Gwiazd i bohaterów z bajek, życzenia kupione na
platformie Funwisher mogą być skierowane zarówno do najmłodszych, jak i osób starszych.
Bajki i życzenia od Pszczółki Mai czy Branka Shauna sprawdzą się idealnie w przypadku
dzieci, z kolei życzenia od Roberta Lewandowskiego, Borysa Szyca czy Czesława Mozila z
powodzeniem mogą uszczęśliwić rodziców, dziadków, przyjaciół oraz fanów w każdym
wieku.

Źródło: Emitent
Oferta Spółki kierowana jest m.in. do rodziców, którzy szukają wyjątkowego,
niepowtarzalnego, a przede wszystkim zaskakującego prezentu dla swoich dzieci.
Większość zabawek cieszy się krótkim zainteresowaniem dzieci i odchodzi w zapomnienie.
Życzenia od ulubionego bohatera wywołują silne emocje i są niezapomnianym przeżyciem,
co udowadniają także recenzje platformy Spółki od zadowolonych rodziców. To także
wspaniała pamiątka na lata, do której można wracać w dowolnym czasie. Klienci Spółki
doceniają ten rodzaj zaskoczenia i bliższej relacji z ich ulubionymi bohaterami.
Kolejną grupą docelową są fani TOP Gwiazd, którzy mogą złożyć życzenia w naszej ofercie,
np. fani piłki nożnej czy filmów z Borysem Szycem. Filmy są mocno spersonalizowane,
zaskakujące i przedstawione w zabawnej formule. Dzięki temu życzenia są odpowiednie
zarówno dla młodszych, jak i starszych fanów.
2.7.4.Kanały dystrybucji
Personalizowane życzenia od gwiazd i ulubionych animowanych bohaterów można zakupić
za pośrednictwem platformy internetowej Funwisher, a także w innych serwisach
internetowych i sklepach stacjonarnych.
W ramach sprzedaży B2B Spółka nawiązała współpracę z największymi marketplace-ami
w Polsce, jak Ceneo i Allegro, a także sklepami upominkowymi oraz oferującymi bilety.
Dołączyliśmy także jako partner do programu lojalnościowego Mastercard. Wraz z
rozwojem oferty produktowej planujemy nawiązanie współpracy ze sklepami zabawkowymi
oraz księgarniami, zarówno w sklepach e-commerce jak i stacjonarnych w dużych sieciach
handlowych.
W portfolio mamy także projekty dedykowane, zrealizowane dla klientów B2B, m.in. dla
fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Radia Nowy Świat, Patronite. W produkcji
jest obecnie także projekt realizowany dla spółki Alembik Polska S.A., prowadzonej przez
Janusza Palikota.
2.7.5. Odpowiedzialność społeczna i działalność charytatywna
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Funwisher świetnie wpisuje się w trendy ekologiczne. Każdego roku marnują się
tony nietrafionych prezentów i opakowań. 53% osób stwierdza, że otrzymało niechciany
prezent, a w Wielkiej Brytanii 60 milionów prezentów marnuje się każdych Świąt (źródło).
Spersonalizowany
film
od ulubionej
gwiazdy
czy postaci
z bajki
nie generuje
niepotrzebnych śmieci czy zalegających zabawek w domu. Ponadto, filmy od Funwisher
idealnie odnajdują się we wrażliwym na klimat społeczeństwie, nie generując opakowań
czy spalin związanych z dostawą.
Działalność charytatywna
To, na co od samego początku działania Spółki kładziemy ogromny nacisk, to żeby idea
Funwisher trafiła do jak największej liczby ludzi. Dzięki temu nie tylko możemy podarować
komuś radość, ale także pomóc tym, którzy tego potrzebują. Od początku działalności
przekazujemy część kwoty pozyskanej z każdego zakupionego filmu na rzecz fundacji
WOŚP lub PAH czy Szlachetnej Paczki, a od niedawna także fundacji Rak’n’Roll – Wygraj
Życie.
Na zagranicznych rynkach Spółka wybiera, znane fundacje, które także dostają wsparcie
dzięki zakupom na naszej platformie. Ten model wspierania organizacji charytatywnych
idealnie wpisuje się w globalny trend – 37% Brytyjczyków deklaruje, że będzie
zadowolona, kiedy ich prezent, jednocześnie wesprze kogoś w potrzebie (źródło).
W ten sposób sprzedawanie emocji, chwil wzruszeń i emocji, zaczyna nabierać nowego
znaczenia.
2.7.6.Zespół
Obok członków Zarządu Komplementariusza w skład kluczowego zespołu Spółki wchodzą:
Magdalena Weremiuk – Dyrektor ds. licencji i rozwoju biznesu
Posiada 14-letnie doświadczenie w zakupie i udzielaniu licencji, rozwoju biznesu oraz
strategicznym zarządzaniu sprzedażą w regionie CEE. Swoje umiejętności rozwijała w
branży rozrywkowej i FMCG, współpracując m.in. z Hasbro, Animaccord (Masha and the
Bear) oraz Cass Film Entertainment Group.
Rui Romano - CCO
Specjalista postprodukcji filmowej, działający na rynku reklam telewizyjnych. Doskonale
zna się na modelach 3D, animacji, renderowaniu, tworzeniu scenariuszy filmowych. Brał
udział w produkcjach krajowych (żyje i pracuje w Portugalii) i międzynarodowych reklam
dla takich marek jak Nissan, Sony, Samsung, Duracell, Staples, Cheetos Chester. W Spółce
odpowiada za scenariusze personalizowanych filmów i współpracę produktową z
licencjodawcami.
Szymon Pawlica - Strateg
Duch przedsiębiorcy, strateg z pasją pomagania i rozwiązywania problemów poprzez
technologie. W swoich przedsięwzięciach z powodzeniem łączy świat innowacji i technologii
z wymogami rzeczywistości biznesu. Wychowany w rodzinie przedsiębiorców w dzikim
okresie kapitalizmu lat 90, od małego zafascynowany komputerami, pierwsze programy
napisał w wieku 8 lat. Zainicjował i współtworzył Transmisje Online oraz założył vintom. W
Spółce doradza w strategii i produkcie, jest cofounderem.
2.7.7.Rynek
W ostatnich latach zainteresowanie personalizowanymi prezentami znacznie wzrosło –
coraz częściej decydujemy się na upominki, które będą w pełni dopasowane
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do obdarowywanej osoby. Według prognoz rynek personalizowanych prezentów ma
osiągnąć globalną wartość na poziomie 38,7 mld dolarów do 2027 roku, przy CAGR (średni
roczny wzrost) 5,83% (źródło). Szacuje się, że w latach 2021-2025 wzrost może być
jeszcze bardziej imponujący i wynosić 7% rocznie do 2025 roku (źródło).
Typowy europejski konsument jest skłonny wydać dodatkowe 12% na prezenty, które
zawierają element personalizacji (źródło). Najczęściej kupowane produkty z możliwością
personalizacji to biżuteria, ubrania, przybory kuchenne i kosmetyki. Na popularności
zyskują także personalizowane życzenia od gwiazd oraz produkty z ulubionymi bohaterami
bajek.
Personalizowane prezenty zyskały także na popularności w Polsce. Jak pokazują badania
przeprowadzone pod koniec 2019 roku, aż 95% badanych Polaków uważa,
że personalizowany podarunek to dobry sposób na sprawienie komuś przyjemności.
Wybierając odpowiedni podarunek, najczęściej zwracamy uwagę na jego oryginalność (tę
odpowiedź wskazało 45% respondentów) oraz jakość wykonania (38% odpowiedzi). Co
ciekawe, jakość podarunku jest szczególnie istotna dla osób w przedziale wiekowym 18-25
lat oraz dla osób bezdzietnych (aż 50% osób z tej grupy wskazało jakość podarunku jako
główne kryterium wyboru). Dopiero na trzecim miejscu znalazły się upodobania osoby
obdarowywanej. Kolejne ważne dla nas cechy to użyteczność prezentu (37% odpowiedzi),
wygląd podarunku (26% odpowiedzi), a co czwarta osoba zwraca uwagę na cenę (źródło).
2.7.8.Potencjał bohaterów kultowych bajek
Wielkość globalnego rynku animacji oszacowano na 354,7 miliarda dolarów w 2020
roku (źródło). Rosnąca popularność i zwiększenie oglądalności bajek na całym świecie
sprawiła, że globalny rynek filmów i seriali animowanych do 2030 roku szacowany jest
na ponad 642,5 miliardów dolarów (źródło).
Z badania dla Cerda Group wśród top 10 oglądanych bajek na świecie znalazły się
m.in. L.O.L Surprise, Psi Patrol, Świnka Peppa czy PJ Masks (źródło). Według danych
z lipca 2021 największym zainteresowaniem najmłodszych widzów cieszyły się SpongeBob
Kanciastoporty, Masza i Niedźwiedź, Biedronka i Czarny Kot, Psi Patrol i Świnka Peppa.
Dalej na liście znalazła się Ulica Sezamkowa, która cieszy się 27,2 razy większym
popytem niż przeciętny program na całym świecie. Kolejną bardzo długą serią, cieszącą
się 23,1 razy większym popytem niż przeciętny program na całym świecie jest My Little
Pony: Friendship is Magic (źródło).
Postacie z bajek mają duży potencjał marketingowy i siłę sprzedaży. Przykładowo Smerfy
nawet po czterdziestu latach pozostają ulubieńcem dzieci i dorosłych w ponad 100 krajach
na całym świecie. Wraz z upływem czasu oprócz 272 odcinków serialu (źródło), powstają
nowe wersje i filmy, które podtrzymują popularność bohaterów na rynku. Marka Smerfów
jest wykorzystywana na wielu płaszczyznach. Figurek Smurfów sprzedano w historii ponad
300 milionów sztuk. Zabawki z bohaterami z bajek pojawiały się w McDonaldzie, Kinder
Niespodziance. Powstały również słodycze od Haribo w kształcie bohaterów. Na podstawie
bajki stworzono również park rozrywki, musicale czy gry (źródło).
Peppa the Pig (Świnka Peppa) to kolejny przykład kultowej marki. Przygody o świnkach
emituje się w 180 krajach. Podobnie jak przy Smerfach, postać świnki została
wykorzystana
w wielu
przedsięwzięciach
np.:
parkach
rozrywki,
zabawkach,
ubraniach. W 2015 roku Świnka Peppa przekroczyła 1 mld dolarów przychodu, a w 2019
1,35 mld dolarów (źródło).
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Psi Patrol (Paw Patrol) to międzynarodowy hit przetłumaczony na 30 języków i odtwarzany
w 160 krajach. W 2018 roku był najczęściej oglądanym serialem dla dzieci w kategorii
przedszkolnej, osiągając tym samym 7 mld dolarów przychodu. Duża część tej kwoty
pochodzi ze sprzedaży akcesoriów, zabawek czy ubrań (źródło).
2.7.9.Personalizowane życzenia od celebrytów
Rynek spersonalizowanych wiadomości od znanych osób rozwija się z roku na rok na całym
świecie. Takie rozwiązania zyskują na popularności m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie
prym wiedzie platforma Cameo (ponad 2000 zamówionych nagrań dziennie) (źródło)
czy Szwecji, w której spółka Memmo.me wysłała już ponad 100 000 wyjątkowych
wiadomości, korzystając z bazy 800 celebrytów (źródło).
Na rynku polskim Funwisher w sposób wyjątkowy łączy znanych i lubianych ludzi z ich
fanami, pozwalając im na personalizację nie tylko produktu ale i doświadczenia. Celebryci
mają duży wpływ na potencjał sprzedażowy danych produktów. Rynek influencer
marketingu na świecie wynosił w 2020 roku 9,7 mld dolarów, a w 2021 roku ma osiągnąć
13,8 mld dolarów (źródło). Według badania Accenture w Polsce, 31% osób z Generacji
Z bierze pod uwagę opinię influencera przed zakupem, dla Milenialsów i Generacji X ten
odsetek wynosi 27% (źródło). W USA ten odsetek wynosi 17%, w UK 15%, a w Włoszech
21% (źródło).
Osoby znane dzięki swojej działalności gromadzą wiernych fanów. Robert Lewandowski
zajął pierwsze miejsce w rankingu influencerów Forbesa (źródło). Na instagramie, piłkarza
Bayernu obserwuje 21,8 mln osób. Z kolei Kuba Wojewódzki, działający w polskim showbiznesie, zgromadził na swoim Instagramie 1,4 mln obserwujących. Suchar Codzienny
każdego dnia rozśmiesza na Instagramie genialnymi memami i filmikami tym samym
budując grono fanów. Obecnie chłopaków Suchy i Fafa obserwuje na Instagramie ponad
1,7 mln osób.
2.7.10.Plany rozwoju
Ze względu na uniwersalność i dużą rozpoznawalność bohaterów animowanych na świecie,
główną uwagę Spółka zamierza skupić na produkcji personalizowanych bajek dla dzieci, co
będzie stanowiło innowację na rynku międzynarodowym.
Przez pierwsze lata działania Spółka dopracowała produkt i znalazła swoją unikalność.
Spółka posiada technologię i know how jak tworzyć głęboko spersonalizowane treści video
oraz filmy z bohaterami animowanymi, mówiącymi w wielu językach, co pozwoli nam
dotrzeć do klientów z różnych krajów świata. Spółka przygotowała długoterminową
strategię rozwoju, która dotyczy zarówno oferty produktowej, jak i szerokiej ekspansji
zagranicznej w ciągu najbliższych 5 lat.
Zakup licencji
W strategii zakupu licencji (postaci animowane) Spółka skupia się na tytułach “most indemand”, wychodząc naprzeciw potrzebom różnych grup odbiorców. Dzięki temu oferta
produktowa Spółki z ukochanymi bohaterami jest dostosowana do dzieci zarówno pod
względem płci, jak i wieku oraz zatrzymuje młodego konsumenta przez lata.
Rozwój oferty
W ciągu najbliższych 5 lat Spółka planuje powiększenie portfolio o 24 nowe postaci oraz
produkcję 384 filmów z ich udziałem. Licencje nabywane są na użytek cyfrowy, co daje
Spółce duże możliwości w zakresie wykorzystania wizerunku postaci przy rozwijaniu oferty
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produktowej. W ramach tych licencji Spółka może tworzyć personalizowane filmy, e-booki,
albumy ze zdjęciami, audiobooki czy plakaty z obdarowaną osobą i jej ulubieńcem.
Ekspansja zagraniczna
Rynek polski oraz brytyjski były dla Spółki pierwszymi, które chciała zweryfikować pod
kątem zainteresowania swoimi produktami i możliwego potencjału rozwoju. Obok
rozbudowy portfolio filmów (lata 2022-2023), Spółka planuje ekspansję zagraniczną,
uwzględniającą sprzedaż naszych produktów w języku polskim i angielskim na terenie 5
krajów do końca 2024 roku. Pierwszym krokiem w tym kierunku będą kraje anglojęzyczne.

Źródło: Emitent, ustalenia wstępne, które mogą ulec zmianie
2.7.11.Dane finansowe

Źródło: Emitent, wybrane dane, nieaudytowane
Pełne sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok stanowi Załącznik nr 4 do Dokumentu
Ofertowego. Rachunek zysków i strat oraz bilans za pierwsze półrocze 2021 roku stanowi
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Załącznik nr 5 do Dokumentu Ofertowego. Ze względu na brak obowiązku ustawowego
dane te nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
Strata w latach 2019 - 2020 wynika z reinwestowania przez Spółkę generowanych
przepływów pieniężnych w kolejne produkcje filmów oraz ich komercjalizację. Różnica w
przychodzie 2019/2020 była efektem pozyskania klienta b2b na realizację projektu
personalizacji wideo. Jednocześnie spółka testowała różne poziomy cen produktów - stąd
liczba klientów rok do roku zależała m.in od parametru ceny jednostkowej produktów.
2.7.12.Prognozy

Źródło: Emitent. Prognozowane dane są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać
osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych
wyników finansowych.
Prognozy na lata 2022-2023 wynikają z poszerzenia oferty personalizowanych filmów dla
dzieci oraz wejścia na rynek brytyjski (ok. 7x większy rynek e-commerce niż Polska,
większa świadomość, skłonność zakupowa i średni koszyk zakupowy). Aktualnie jeden
klient kupuje ok. 1,2 produktu. Przy większej liczbie produktów w ofercie estymujemy
zwiększenie tego wskaźnika do 1,5 w pierwszym roku działalności na rynku z poszerzoną
ofertą bajek.
3.
INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ
WARUNKI ICH OFERTY
3.1.

Oferowane papiery wartościowe

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 2.332 (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa)
i nie więcej niż 7.000 (słownie: siedem tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii F o
wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, które zaoferowane zostaną w
trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
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handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia
Prospektowego („Akcje Oferowane”).
3.2.

Podstawa prawna

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 3 z dnia 13 grudnia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy
Spółki podwyższony został z kwoty 63.220,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście
dwadzieścia złotych) do kwoty nie niższej niż 65.552,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć
tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) i nie wyższej niż 70.220,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż
2.332,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa złote 00/100) i nie wyższą niż
7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 2.332
(słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa) i nie więcej niż 7.000 (słownie: siedem
tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie:
jeden złoty) każda akcja, o numerach od F-0001 do nie większego niż F-7000 („Uchwała
Emisyjna”). Treść Uchwały Emisyjnej zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego
Dokumentu Ofertowego.
3.3.

Cena emisyjna

Zgodnie z § 1 ust. 3 Uchwały Emisyjnej, jednostkowa cena emisyjna Akcji Oferowanych
ustalona została na kwotę 300,00 zł (trzysta złotych).
3.4.

Uprzywilejowanie

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane.
3.5.

Próg emisji

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co
najmniej 2.332 (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa). W przypadku, gdy nie
zostanie subskrybowana minimalna liczba Akcji Oferowanych Oferta nie dojdzie do skutku,
a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek
lub odszkodowań.
3.6.

Prawo poboru

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Treść Uchwały Emisyjnej oraz opinii
Komplementariusza ws. wyłączenia prawa poboru zawarta jest w Załączniku nr 2 do
niniejszego Dokumentu Ofertowego.
3.7.

Statut Spółki

Treść Statutu Spółki została opublikowana na stronie internetowej Spółki w zakładce
przeznaczonej dla inwestorów oraz stanowi Załącznik nr 3 do Dokumentu Ofertowego.
3.8.

Zapisy

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 16 grudnia 2021 roku do dnia
27 styczna 2022 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując
o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie
od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy
niż 3 miesiące.
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Nie została określona minimalna ani maksymalna liczba Akcji Oferowanych pojedynczym
zapisem, a tym samym każdy zapis może obejmować jedną lub więcej Akcji Oferowanych.
Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w
punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail.
W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany)
pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku
podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym
podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestorzy@funwisher.com.
3.9.

Podmioty biorące udział w Ofercie

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej
zainwestuj.funwisher.com.
3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane
Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych
objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być
uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek
bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu
świadczącego
usługi
płatnicze,
wskazanego
na
stronie
internetowej
zainwestuj.funwisher.com. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na
rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.
Emitent zwraca uwagę, że na potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod
uwagę kolejność wpływu wpłat na Akcje Oferowane na rachunek Emitenta.
3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane
Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu
rejestrowego do dnia 13 czerwca 2022 roku.
3.12. Przydział Akcji Oferowanych
Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka
może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na
rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem
dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie
rachunku bankowego Spółki.
Komplementariusz dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od
upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych
zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych.
Spółka poinformuje Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Inwestora.
3.13. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi
Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie
podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której
wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.
Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać
wyłączenie z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli
koncentracji. Określone w Statucie ograniczenia zbywalności akcji dotyczą wyłącznie akcji
imiennych (akcje serii od A do E). Akcje te mogą być zbywane i obciążane za zgodą Spółki,
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w której imieniu działa Komplementariusz, przy czym ograniczenie to nie dotyczy zbywania
akcji wszelkich serii pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne serii A oraz
zbywania akcji wszelkich serii na rzecz Komplementariusza. Zbycie lub obciążenie akcji
Spółki dokonane z naruszeniem powyższych ograniczeń lub pozostałych postanowień
Statutu będzie uznane ze bezskuteczne względem Spółki.
3.14. Brak
obowiązku
informacyjnego

udostępniania

prospektu

lub

memorandum

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której
zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone
według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej
niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub
oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów
wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze
niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej
wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest
wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.
Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych
wyniosą nie więcej niż 2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto złotych 00/100), to jest
mniej niż równowartość 1.000.000 euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 13
grudnia 2021 roku. Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła
innych takich ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą
równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii
Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia,
stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które
Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie
poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż
1.000.000 euro.
3.15. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego
Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą
zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu
aktualizacyjnego.
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4.
CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE
Z EMISJI

Środki pozyskane w ramach Oferty przeznaczone zostaną na:
1) Zakup nowych licencji, produkcja filmów urodzinowych (590 000 zł) i produkcja
filmów świątecznych (310 000 zł) – 900 000 zł
Spółka planuje zakup licencji i produkcję filmów z udziałem 7 bohaterów
animowanych. Spółka negocjuje warunki współpracy z licencjodawcami
najpopularniejszych bajek na Świecie. Każda licencja pozwoli Spółce na
wyprodukowanie nieograniczonej liczby scenariuszy. Kierując się logiką biznesową,
Spółka zakłada ograniczenie się do tematyki, która jest najbardziej popularna i
pozwoli na wywołanie największego zainteresowania: urodziny i święta.
2) Rozwój platformy e-commerce Funwisher – 200 000 zł
Aby móc konkurować na rynku międzynarodowym konieczny jest rozwój silnika
platformy e-commerce. Nowa platforma zapewni Spółce m.in wielojęzyczność,
obsługę transakcji w wielu walutach, optymalną prędkość ładowania strony oraz
konieczną analitykę do analizy performance. Poprzez integracje z system
renderingu personalizowanych filmów Spółka będzie mogła szybciej (i optymalnie
kosztowo) wprowadzać kolejne konfiguratory filmów na rynek. Spółka rozważy
również integrację z systemem do sprzedaży naziemnej jej voucherów. Docelowo
platforma funwisher.com ma stać się marketplace dla personalizowanych prezentów
video i nie tylko. Spółka chce dawać możliwość zakupu możliwie największej liczby
życzeń, na każdą najważniejszą dla Klientów okazję.
3) Komercjalizacja filmów z oferty urodzinowej (400 000 zł) oraz świątecznej (600 000
zł) – 1 000 000 zł – 1 000 000 zł
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Spółka tworzy nową kategorię produktów, dlatego bardzo istotne na początkowym
etapie rozwoju będzie zbudowanie świadomości jej produktów wśród klientów.
Spółka skupi się na kanałach o możliwie największych zasięgach, ale będzie też
testować różne nietypowe kanały sprzedaży. Produkt jest mocno viralowy dlatego
marketing szeptany wsparty programem poleceń będzie istotny w dynamicznym
pozyskaniu nowych klientów. Spółka skupi się na komercjalizacji do rynku B2C,
jednocześnie będzie rozwijać sprzedaż poprzez partnerów B2B. W sprzedaży B2B
będzie się wspierać relacjami z licencjodawcami oraz nawiązywać współpracę z
niezależnymi dystrybutorami (online i offline) naszych produktów.
Zakładany harmonogram realizacji celów Oferty:

5.

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

5.1.

Uwagi ogólne

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka
związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków,
na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego.
Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i
inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla
oceny Oferty.
Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej
wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z
działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy,
dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym
razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne,
dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z
działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi,
środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem
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kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla
prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki.
Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą
wiedzą Zarządu Komplementariusza i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy
rozwoju sytuacji gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii
uwzględniać musi okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego
przewidzenia, mimo dołożenia przez Zarząd Komplementariusza należytej staranności i
maksymalnego zaangażowania w realizację założonej strategii, należy mieć na uwadze
ewentualne trudności przy realizacji jej wszystkich elementów, co nie może pozostawać
bez wpływu na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.
Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko
bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe
od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w
krótkim, jak i w długim okresie.
Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie
mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy
Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może
spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych
zainwestowanych w Akcje Oferowane.
RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM
5.2.
Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów
emisji
Strategia Emitenta została opisana w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich
starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej
jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną
osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku, mająca bezpośredni wpływ na przychody
i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju
skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji
wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się
do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników
finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym
(np. zmiana oczekiwań klientów, zmian w przepisach prawa wpływających na działalność
Emitenta, nasilenie konkurencji) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele
i swoją strategię.
Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i jej sytuację
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.
Ponadto, przyszłe przychody Spółki oraz stopień realizacji celów zakładanych przez
Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami, które
Emitent zamierza zaoferować docelowej grupie klientów. Wszelkie czynniki mogące
wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Spółki, jak również czynniki
skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności przez Spółkę, w
tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów
Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach
dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych
może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
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Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej
otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów, w celu podjęcia
możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany
preferencji użytkowników platformy Funwisher.
5.3.

Ryzyko czynnika ludzkiego

W działalność dotyczącą rozwoju platformy Spółki zaangażowane są wyspecjalizowane
osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz umów o świadczenie usług (b2b).
Czynności dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogą prowadzić do powstania
błędów spowodowanych nienależytym wykonywaniem przez nich ich obowiązków. Takie
działania mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one
doprowadzić do opóźnienia w procesie aktualizacji oprogramowania platformy Funwisher i
jej rozwoju.
Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową,
perspektywy rozwoju oraz wyniki Emitenta.
5.4.
Ryzyko związane z fluktuacją kadry oraz deficytem wykwalifikowanych
pracowników na rynku
W działalności Spółki duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczowych
członków zespołu, w szczególności osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz kadrę
kierowniczą. Odejście osób z wymienionych grup lub szybka fluktuacja kadr może wiązać
się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego
projektowania oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania i rozwoju platformy
Funwisher. Jakość usług i tworzonych produktów uzależniona jest od doświadczenia i
umiejętności wykonujących je współpracowników. Utrata współpracowników łączy się z
koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób do
pracy. Utrata kluczowych członków zespołu pracującego nad danym produktem może
negatywnie wpłynąć na jakość oprogramowania platformy Funwisher oraz jej ocenę przez
użytkownika końcowego, a co za tym idzie, na wyniki finansowe Spółki.
Aktualnie rynek pracy w branży IT wciąż pozostaje rynkiem pracownika. Liczba
odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, możliwych do pozyskania
do pracy w zespole jest niewielka. Istotnym z punktu widzenia Emitenta problemem jest
więc znalezienie specjalistów odpowiadających jego wymaganiom, szczególnie w
perspektywie dynamicznego rozwoju. Istnieje ryzyko, że Spółka będzie miała czasowe
problemy ze znalezieniem osób o kwalifikacjach i doświadczeniu wystarczających do
współpracy ze Spółką.
5.5.

Ryzyko konkurencji

Emitent nie wyklucza pojawienia się na rynku podmiotów, które świadczyć będą usługi
konkurencyjne wobec Emitenta w istotnym wymiarze. Emitent nie ma wpływu na działania
podejmowane przez konkurentów.
Ewentualne pojawienie się bezpośredniego konkurenta na rynku polskim lub innych, na
których Spółka działa lub zamierza działać może mieć istotny negatywny wpływ na przyszłe
wyniki finansowe Emitenta.
Emitent nieustannie śledzi działania podejmowane przez konkurencję i w sposób elastyczny
stara się dopasować do zmian w branży. Emitent stara się nieustannie podnosić
rozpoznawalność swojej marki oraz oferowanych produktów, a także rozszerzać ich
portfolio i docierać z informacją o działalności Spółki do nowych potencjalnych klientów.
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5.6. Ryzyko związane z nabywanymi licencjami na tworzenie filmów
Podstawowa działalność Spółki wymaga nabycia licencji na korzystanie z wizerunku
określonych osób lub postaci, oznaczeń filmów lub ich serii lub innych praw własności
intelektualnej wykorzystywanych w tworzonych przez Spółkę filmach lub filmach, których
stworzenie Spółka oferuje.
Zarówno utrata (w tym wygaśnięcie) już posiadanych licencji lub nieuzyskanie kolejnych
może w istotny sposób ograniczyć portfolio produktów Spółki, a tym samym zmniejszyć
atrakcyjność jej oferty dla poszczególnych grup użytkowników.
Spółka ogranicza powyższe ryzyko poprzez nabywanie kolejnych licencji oraz szczegółową
obserwację preferencji klientów w celu doboru optymalnej tematyki oferowanych filmów
oraz odpowiedniej selekcję postaci będących ich bohaterami.
5.7.

Ryzyko nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował
mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować opóźnieniem
osiągnięcia lub nieosiągnięciem opisanych powyżej celów emisji.
W takim przypadku Emitent będzie w realizował cele emisji Akcji Oferowanych w
proporcjonalnie mniejszym zakresie lub w dłuższym okresie, finansując nakłady w
większym stopniu bieżącymi przepływami finansowymi lub finansowaniem zewnętrznym.
Emitent nie wyklucza także poszukiwania inwestora, który obejmie znaczący pakiet akcji
Emitenta. Ograniczenia w możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego oraz
procedury z tym związane mogą opóźnić lub utrudnić realizację inwestycji oraz zwiększyć
jej łączne koszty, a tym samym przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
Ewentualne finansowanie zamierzeń kapitałem udziałowym może natomiast skutkować
rozwodnieniem udziału Inwestorów.
5.8.

Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości.
Dodatkowo nowe akcje (inne, niż emitowane w ramach programu motywacyjnego) mogą
zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału majątku Spółki w razie
likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzić do dalszego
faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej liczbie głosów
Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po likwidacji Spółki.
5.9.

Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest pojawienie
się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów lub znaczne wydłużenie się
harmonogramu realizacji zakładanych prac, mające negatywny wpływ na możliwość
uzyskiwania przychodów. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalność Spółki, przy
braku jednoczesnego zapewnienia źródeł ich finansowania, może doprowadzić do braku
możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań
Emitenta.
Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez szczegółowe opracowanie planu realizacji
poszczególnych działań, z uwzględnieniem finansowania potrzeb w poszczególnych
obszarach działalności Emitenta.
5.10. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta
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Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich
wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą
przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo
poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W
takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia
upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w
przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o
ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać
umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie
niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą
również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W
przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą
nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie
Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia
się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA
5.11. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i
otoczenie Emitenta
Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią
wirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki
finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne
ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym.
Działalność Emitenta, ze względu na skupienie na kanale elektronicznym, jest w relatywnie
niskim stopniu podatna na ograniczenia wprowadzane w zwiazku z pandemią
koronawirusa, które powodują istotny wzrost zainteresowania produktami dostępnymi
online.
Zarząd Komplementariusza Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych
i sposobie ich interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej
staranności, aby dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji
projektu opisanego w niniejszym Dokumencie Ofertowym do aktualnej sytuacji
ekonomicznej i epidemicznej w Polsce i na świecie.
5.12. Ryzyko walutowe
W ramach poszerzenia działalności na rynkach zagranicznych Emitent będzie osiągać część
przychodów oraz ponosić część kosztów w walutach obcych, w stopniu powodującym brak
dopasowania płatności i przychodów w danej walucie. Powstaje więc ryzyko związane ze
zmianą kursów walutowych, które może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki
finansowe Emitenta.
Do daty Dokumentu Ofertowego
ograniczających ryzyka walutowe.

Komplementariusz

nie

5.13. Ryzyko
związane
z
zawieranymi
przez
cywilnoprawnymi w kontekście praw autorskich

stosował
Emitenta

mechanizmów
umowami

Spółka, nawiązując współpracę z poszczególnymi członkami zespołu realizuje prace w
większości w oparciu różne umowy, w tym umowy cywilnoprawne i umowy o świadczenie
usług (b2b). Zawierane przez Spółkę umowy posiadają odpowiednie klauzule dotyczące nie
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tylko sposobu realizacji ich przedmiotu, ale również przeniesienia autorskich praw
majątkowych do wykonywanych utworów na Spółkę.
Mając jednak na uwadze złożony charakter oprogramowania platformy Spółki jako
przedmiotów ochrony prawno-autorskiej, a także zmienność interpretacji przepisów prawa
nie można wykluczyć ryzyka występowania przeciwko Spółce z roszczeniami związanymi z
prawami autorskimi. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Emitent dokonuje okresowej
weryfikacji stosowanych postanowień w zakresie przeniesienia praw własności
intelektualnej w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej treści przepisów prawa i ich
interpretacji.
5.14. Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej
Niektóre funkcjonalności platformy Spółki mogą wykazywać pewne podobieństwa w
stosunku do oprogramowania podmiotów konkurencyjnych. Dodatkowo, realizowane filmy
mogą wykorzystywać elementy, które osoby trzecie moga uznawać za objete
przysługującymi im prawami autorskimi, Taka sytuacja może prowadzić do zarzutów ze
strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, naruszenia praw
autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia postępowań w
tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez konkurencję
oprogramowania podobnego do platformy Funwisher.
Na rynku krajowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego na gruncie tej ustawy
jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i
sposobu wyrażenia. Definicja utworu jest więc spełniona w odniesieniu do oprogramowania
platformy Funwisher, w konsekwencji czego Spółka jest podmiotem posiadającym prawa
autorskiego do tego oprogramowania. Na gruncie prawa polskiego przysługiwać jej więc
będą środki prawne przewidziane do ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich
naruszeniom. Istnieje jednak ryzyko, że analogiczna ochrona nie jest zapewniona twórcom
w ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane są lub będą produkty Spółki. W
szczególności, twórcy mogą nie być uważani w niektórych zagranicznych systemach prawa
za podmioty praw autorskich. W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe
utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Spółki, wpływające na jej działalność
operacyjną i wyniki finansowe.
Spółka wskazuje, że jest w posiadaniu pełni praw autorskich do oprogramowania platformy
Funwisher, a na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie jest stroną żadnego sporu
w zakresie praw autorskich ani nie została poinformowana o jakichkolwiek zarzutach strony
trzeciej w tym zakresie.
5.15. Ryzyko podlegania umów prawu obcemu
W ramach swojej działalności, prowadząc działania na rynkach państw trzecich, a takze
pozyskując licencję od licencjodawców zagranicznych, Spółka zawierać będzie umowy z
podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często z podleganiem określonej umowy obcemu
prawu i jurysdykcji sądów państw trzecich. Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy
Spółką a jej kontrahentem sporu, dla którego prawem właściwym będzie prawo państwa
innego, niż Polska lub sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd państwa
trzeciego. Dodatkowo, umowy z klientami Spółki mogą podlegać różnym regułom w
zakresie opodatkowania i oskładkowania, w tym w zakresie obowiązków płatników tych
danin.
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Wystąpienie powyższych zdarzeń może spowodować powstanie po stronie Spółki istotnych
kosztów związanych z występowaniem lub obroną przed roszczeniami kierowanymi
przeciwko Spółce.
5.16. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Wyniki finansowe Emitenta będą uzależnione od globalnej koniunktury i sytuacji
makroekonomicznej na rynkach, na których oferowane będą produkty Spółki, a w
szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia
i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej na
poszczególnych rynkach mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta
działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej
mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki.
Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Komplementariusza na bieżąco monitoruje
sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz
plan działalności Spółki.
5.17. Ryzyko zmian regulacji prawnych
Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z
zakresu prawa spółek oraz z dokonywaniem rozliczeń umów cywilnoprawnych. Zmiany
przepisów prawa lub jego interpretacji mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności
Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzanie nowych regulacji oraz ich
niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia
działalności przez Spółkę w Polsce, w tym znacząco ograniczyć możliwość działania
Emitenta na tym rynku.
Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w
tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a
tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. Szczególnie wrażliwe dla
Emitenta są ewentualne istotne obciążenia w zakresie pobierania i odprowadzania płatności
publicznoprawnych, a także stosownego raportowania w ich zakresie. Ewentualne zmiany
mogą powodować ograniczenie w możliwości oferowania poszczególnych usług danym
kategoriom odbiorców, a docelowo, mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe
osiągane przez Emitenta.
W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w
przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac
sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań
Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim
wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.
5.18. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką
częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może
powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę
finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto,
organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych
określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca
roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy
podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez
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Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny
wpływ na sytuację finansową Spółki.
Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost
efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników
finansowych Emitenta. Takie istotne zmiany, których interpretacja nie jest na chwile
obecną znana, wchodzą w życie począwszy od 1 stycznia 2022 roku i mogą mieć istotny
wpływ na sferę kosztową działalności Spólki Dodatkowym czynnikiem powodującym
zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów
prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może
wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na
działalność Emitenta.
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI
5.19. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane
Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem,
niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji
oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim
terminie.
Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor
powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona
funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny
być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta
elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy
być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności
gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na
działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z
działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję
rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.
5.20. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane
Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja
jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy
potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do
dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z
inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi
analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej,
inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny;
(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich
rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć
warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność
oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy
rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które
mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.
5.21. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku
Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia
przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków
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wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i
odszkodowań.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych nie
dojdzie do skutku, jeżeli:
1) nie zostanie subskrybowana minimalna liczba akcji, albo
2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo
3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie
emisji Akcji Oferowanych.
W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na
pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje
Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań.
5.22. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty
Komplementariusz może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej
rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć
decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu
przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty,
gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia
Oferty lub jej odwołania.
Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument
Ofertowy.
Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu
przydziału Akcji Oferowanych.
Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania
nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej
wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty
nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż
trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji.
Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w
trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy.
W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji,
inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki
pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi.
W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta
Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji
Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej,
Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych
na nabycie Akcji Oferowanych.
5.23. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty
nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji

lub

możliwości

wystąpienia

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. Emitent może podjąć
decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania
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zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w
przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych.
W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie
podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument
Ofertowy.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia
terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych
złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin
ten, stosownie do art. 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy
miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do
publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki został
opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.
5.24. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia lub podpisania formularza
zapisu na Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis.
Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach
określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu.
5.25. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy
Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka
będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej
wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej
Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą
działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z
ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju.
Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o
przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko,
że Komplementariusz nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie
wypłaty dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej
wypłacie niezależnie od rekomendacji Komplementariusza. Akcjonariusze Akcji
Oferowanych nie będą posiadać większości umożliwiającej samodzielne podjęcie uchwały
w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom
nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta. Dodatkowo,
zgodnie z przyjętą polityką Spółka nie zakłada rekomendowania wypłaty dywidendy w
kolejnych dwóch latach, skupiając się na przeznaczeniu całości generowanych nadwyżek
pieniężnych na działalność rozwojową.
5.26. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału
zakładowego
Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent
dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego
wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd
postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku
Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą
wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i
odszkodowań.
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5.27. Ryzyko
związane
zakładowego Emitenta

ze

sformalizowaniem

podwyższenia

kapitału

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko
Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały
Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w
interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą
lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd
Komplementariusza nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby
miało zostać wszczęte. Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego
nie można go całkowicie wykluczyć.
Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów,
zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu
subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje
podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji
Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.
5.28. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku
z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,
w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego
naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo
w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:
1)

nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub

2)

zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub

3)

opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z
prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją
dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji
w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać
zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub
oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa
jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne
do usunięcia tych naruszeń.
W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować
środki przewidziane powyżej.
W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia
zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł.
Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w
art. 16 także w przypadku, gdy:
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1)

oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na
podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;

2)

istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania
bytu prawnego Emitenta;

3)

działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów
prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów
wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do
ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub

4)

status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa,
i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za
nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18
Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3
na stronie internetowej KNF.
5.29. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust.
2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa
w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich
zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej
prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując
nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub
2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w
szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie
zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub
3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art.
11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy,
wskazując naruszenia prawa.
W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może
wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej.
5.30. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym
Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego
(ang. equity crowdfunding). Crowdfunding udziałowy nie był przez długi czas uregulowany
prawnie. Obecnie natomiast przepisy prawa krajowego nie zostały jeszcze dostosowane do
nowowprowadzonych przepisów unijnych. Tym samym istnieje ryzyko związane z
pojawieniem się nowych przepisów na poziomie krajowym, które mogą utrudnić lub
uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do skutku. W
takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji
Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.
Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa
dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów
publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej
promocji.

Strona 30 z 78

5.31. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych
Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć
na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa
od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże
się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami
Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością
samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych.
5.32. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku
Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być
utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane
środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych
wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w
przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku
niepowodzenie działalności realizowanej przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości
likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków.
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje
inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki
ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym
Dokumencie Ofertowym.

Strona 31 z 78

ZAŁĄCZNIKI
1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta;
2) Treść Uchwały Emisyjnej;
3) Statut Spółki;
4) Sprawozdanie finansowe za 2020 roku
5) Bilans i rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze 2021 roku.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 - TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI
“STATUT SPÓŁKI
Funwisher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowo-akcyjna
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
§ 1.
Założycielem spółki jest Funwisher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie.
§ 2.
Spółka działa pod firmą: Funwisher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem Funwisher Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.
§ 3.
1.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

2.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także
uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 5.
1.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności (PKD 2007),
jest:
1)

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

2)

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);

3)

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

4)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

5)

działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

6)

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);

7)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

8)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
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9)

działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

10) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C);
11) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(PKD 73.12.D);
12) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
13) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
14) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
15) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
17) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
18) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
19) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
20) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
21) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
22) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z);
23) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
24) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych (PKD 70.10.Z);
25) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
26) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD
81.10.Z);
27) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
28) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 29) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
30) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
31) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z).
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2.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych
przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed
podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych
do prowadzenia konkretnej działalności.

3.

Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie
zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę
kapitału zakładowego.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 6.

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.220,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych) i dzieli się na 63.220 (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia)
akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w
następujących seriach:
a) seria A obejmuje 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych,
oznaczonych numerami od 1 do 50.000;
b) seria B obejmuje 550 (pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych, uprzywilejowanych,
oznaczonych numerami od B-001 do B-550;
c) seria C obejmuje 3.000 (trzy tysiące) akcji imiennych, zwykłych, oznaczonych numerami od C-0001 do C-3000;
d) seria D obejmuje 5.950 (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych,
uprzywilejowanych, oznaczonych numerami od D-0001 do D-5950;
e) seria E obejmuje 3.720 (trzy tysiące siedemset dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami od E-0001 do E-3720..

2.

Akcje serii A, serii B oraz serii D są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii
A, serii B oraz serii D uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3.

Akcje serii A w pierwotnym kapitale zakładowym zostały w całości pokryte wkładem
pieniężnym przed wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii B, serii C,
serii D oraz serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

4.

Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Zamiana akcji
imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana po wyrażeniu zgody przez
Spółkę w której imieniu działa Komplementariusz.

5.

Spółka może emitować akcje nieme.

6.

Walne Zgromadzenie określa, w odniesieniu do każdej emisji akcji niemych, zakres
uprzywilejowania tych akcji.

7.

Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki jest wyłączone.
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8.

Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach do 25% kapitału na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi, na zasadach wskazanych w art. 444-4471 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), w terminie do
dnia 31 grudnia 2020 roku, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przy
czym akcje emitowane w granicach upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za
wkłady pieniężne lub niepieniężne.

9.

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z
zastrzeżeniem, że ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

10. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd działając w granicach upoważnienia przewidzianego
w ust. 8 powyżej, może pozbawić w całości lub część prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy co do akcji nowych emisji dokonywanych w ramach kapitału docelowego.
11. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa
zapisu upływającym nie później niż z końcem wskazanego tam okresu. Za zgodą Rady
Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.
§ 7.
1.

Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na akcje oraz obligacje z prawem
pierwszeństwa.

2.

Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

3.

Akcje mogą być zbywane i obciążane za zgodą Spółki, w której imieniu działa Komplementariusz, przy czym ograniczenie to nie dotyczy zbywania akcji wszelkich serii pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne serii A oraz zbywania akcji
wszelkich serii na rzecz TiBi Sp z o.o.

4.

Zbycie lub obciążenie akcji Spółki dokonane z naruszeniem ust. 3 powyżej lub pozostałych postanowień Statutu będzie uznane ze bezskuteczne względem Spółki, a
Spółka odmówi wpisania takiego nabywcy do księgi akcyjnej Spółki.
IV. KOMPLEMENTARIUSZ
§ 8.

Komplementariuszem Spółki jest TiBi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, Polska.
§ 9.
1.

Komplementariusz wnosi na rzecz Spółki wkład gotówkowy w wysokości 1.000,00 zł
(jeden tysiąc złotych).

2.

Wkład komplementariusza zostaje wniesiony na kapitał zapasowy.
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§ 10.
Udział kapitałowy Komplementariusza jest równy wartości wniesionego do Spółki wkładu i
wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
V. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI I PROWADZENIE JEJ SPRAW
§ 11.
1.

Do sprawowania Zarządu, reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw upoważniony jest Komplementariusz, tj. TiBi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca
zgodnie z zasadami reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określonymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz umową spółki Komplementariusza.

2.

Komplementariusz może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Spółki, jak również może reprezentować obie strony.
VI. UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH
§ 12.

1.

Podział zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy
pomiędzy Wspólników dokonywany będzie w sposób następujący:
1) 1 % (jeden procent) zysku Spółki przeznaczonego do podziału, przypadać będzie
Komplementariuszowi,
2) Udział w zysku Spółki w pozostałym zakresie przypadać będzie na rzecz Akcjonariuszy, w stosunku do liczby posiadanych akcji na dzień ustalony w uchwale Walnego Zgromadzenia jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. W braku odmiennych postanowień dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Komplementariuszowi, który pobiera wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki
i jej reprezentowania, przysługuje udział w zysku Spółki.

3.

Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki w tym samym stosunku, co w zyskach.

4.

Wspólnikom przysługuje uprawnienie do pobierania zaliczek na poczet udziału w zyskach.

5.

Komplementariusz jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki
wystarczające na wypłatę. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy art. 349
w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.

6.

Walne Zgromadzenie może postanowić o nie przekazywaniu wypracowanego w danym
roku obrotowym zysku do wypłaty Wspólnikom i przeznaczeniu go na inne cele, w
szczególności na kapitał zapasowy lub utworzenie kapitałów lub funduszy na pokrycie
szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
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7.

Komplementariusz może pobierać wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw Spółki.
Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia Komplementariusza określi
uchwała Rady Nadzorczej oraz umowa zawarta pomiędzy Spółką reprezentowaną przez
Radę Nadzorczą a Komplementariuszem.
VII. WALNE ZGROMADZENIE I JEGO ORGANIZACJA
§ 13.

1.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.

2.

Walne Zgromadzenie może być przeprowadzone jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.

Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących
do jego kompetencji, określonych przez kodeks spółek handlowych i Statut Spółki,
jednakże jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w ust. 4.

4.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.

5.

Walne Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania w trybie art.
126 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 405 kodeksu spółek handlowych.
§ 14.

1.

O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki nie wprowadzają surowszych warunków co do kworum Walne Zgromadzenie jest ważne w przypadku obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50 % (pięćdziesięciu procent)
kapitału zakładowego Spółki, chyba że wszyscy akcjonariusze zostali powiadomieni o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia w sposób wskazany w ust. 2 lub określony w art. 126
§ 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, a wówczas wymagana jest obecność akcjonariuszy w liczbie wynikającej z przepisów kodeksu spółek handlowych.

2.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odnośnie trybu zwołania Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenia odbywać się mogą pod warunkiem
dokonania powiadomienia na piśmie wobec wszystkich akcjonariuszy posiadających
akcje imienne Spółki, co najmniej o dacie, terminie, miejscu odbycia oraz porządku
obrad Walnego Zgromadzenia, wysłanego listem poleconym co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą Walnego Zgromadzenia za potwierdzeniem odbioru,
przy czym powyższy wymóg nie dotyczy odbycia Walnego Zgromadzenia w trybie art.
126 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

3.

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie:
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1) zbycia całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
2) rozporządzenia aktywami Spółki o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł (pięć
milionów złotych),
3) zaciągnięcia zobowiązania powyżej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych),
4) połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki,
5) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z wyjątkiem wyłączenia
prawa poboru do nie więcej niż 6000 (sześciu tysięcy) akcji niemych,
wymagają zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A, B i D.
4.

Zgoda Komplementariusza na uchwały Walnego Zgromadzenia, wymagana przepisami
kodeksu spółek handlowych udzielana jest w dniu powzięcia uchwały lub w terminie
późniejszym i wymaga formy aktu notarialnego.

5.

Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości nie
wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
§ 15.

1.

Walne Zgromadzenie zwołuje Komplementariusz, z własnej inicjatywy albo na żądanie
Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

2.

Komplementariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

3.

Obrady Zgromadzenia otwiera Komplementariusz lub wybrany Akcjonariusz. Osoba
dokonująca otwarcia Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru spośród osób
uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia.

4.

Do kompetencji Przewodniczącego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego
Zgromadzenia, czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek
handlowych, Statutu Spółki, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzanie głosowań,
podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, zarządzenie wpisania do protokołu
zgłoszonych sprzeciwów, zarządzanie głosowań, współpraca z notariuszem sporządzającym protokół Zgromadzenia, udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących Zgromadzenia i zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków.

5.

Akcjonariusze nie mogą osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy
innych osób głosować przy powzięciu uchwał w sprawach wymienionych w art. 413 w
zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. -

6.

Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza, pod rygorem nieważności.
Powzięte uchwały zostają wymienione w notarialnym protokole Zgromadzenia z podaniem liczby głosów oddanych przy podejmowaniu poszczególnych uchwał.
VIII. RADA NADZORCZA SPÓŁKI
§ 16.
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1.

Rada Nadzorcza składa się od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków,
powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Kadencja Członka Rady
Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2.

Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. W przypadku braku takich ustaleń, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza danej
kadencji składa się z takiej samej liczby członków jak w poprzedniej kadencji. Walne
Zgromadzenie może uchwałą zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji.

3.

Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa
nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady. Jednakże,
jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 3 (słownie: trzech) osób, Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia liczebności Rady
Nadzorczej do co najmniej 3 (trzech) osób.

4.

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Rady.
Rada Nadzorcza w miarę potrzeby wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji jest wybierana przez założycieli
w dniu powołania spółki.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.
7.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny
wniosek Komplementariusza lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie
powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

8.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określi tryb jej postępowania.

9.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy
jej składu.

10. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w wysokości i na
zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
§ 17.
1.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, chyba że inne postanowienia
niniejszego Statutu przewidują surowsze wymagania.

2.

Następujące czynności wymagać będą uchwały Rady Nadzorczej podjętej bezwzględną
większością głosów:
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1) Czynności wykraczające poza zakres zatwierdzonego budżetu rocznego, tj. przekraczające 20 % danej inwestycji określonej w zatwierdzonym budżecie rocznym lub
przekraczające 10 % wszystkich kosztów wskazanych w zatwierdzonym budżecie
rocznym;
2) Zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki przygotowywanych przez Komplementariusza albo zmian przedstawionych przez Komplementariusza do rocznych budżetów
Spółki;
3) wyrażenie zgody Zarządowi na wyłączenie prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych zgodnie z § 6 ust. 10 i 11 Statutu,
4) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub
udzielanie gwarancji i poręczeń.
3.

Ponadto do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdania finansowego Spółki;
2) badanie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz wniosków
Komplementariusza co do sposobu podziału zysków lub pokrycia strat;
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
5) wyrażanie zgody na nabywanie nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości prawami rzeczowymi ograniczonymi;
6) wyrażanie zgody na udzielenie prokury i ustanowienie pełnomocników Spółki, z
wyłączeniem pełnomocników procesowych oraz pełnomocników w postępowaniu
administracyjnym i podatkowym będących adwokatami, radcami prawnymi lub
doradcami podatkowymi;
7) ustalenie

4.

wysokości

wynagrodzenia

przysługującego

Komplementariuszowi.

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować
do Komplementariuszy z wnioskami i inicjatywami. Komplementariusze mają obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub
inicjatywy Rady nie później niż w ciągu dwóch tygodni.
PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW KOMPLEMENTARIUSZA.
WYSTĄPIENIE KOMPLEMENTARIUSZA
§ 18.

Przystąpienie do Spółki nowych Komplementariuszy, a także przeniesienie ogółu praw i
obowiązków Komplementariusza na inną osobę może nastąpić za zgodą pozostałych
Komplementariuszy oraz wymaga zmiany Statutu.
§ 19.
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1.

Wystąpienie Komplementariusza ze Spółki może nastąpić:
1)

w drodze wypowiedzenia przez Komplementariusza Statutu Spółki, z zachowaniem
sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku obrotowego,

2)

w drodze zmiany Statutu Spółki, z obowiązkiem spłaty wartości udziału Komplementariusza.

2.

Wystąpienie ze Spółki Komplementariusza nie powoduje rozwiązania Spółki, z tym, że
jeżeli ze Spółki występuje jedyny Komplementariusz, do rozwiązania Spółki nie dojdzie, jeżeli w miejsce dotychczasowego Komplementariusza do Spółki przystąpi nowy
Komplementariusz lub jeden z dotychczasowych Akcjonariuszy uzyska status Komplementariusza.

3.

Ogłoszenie upadłości Komplementariusza nie powoduje rozwiązania Spółki. W takim
wypadku Spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami. Jeżeli ogłoszono upadłość jedynego Komplementariusza do rozwiązania Spółki nie dojdzie, jeżeli jednocześnie z ogłoszeniem upadłości Komplementariusza w miejsce dotychczasowego Komplementariusza do Spółki przystąpi nowy Komplementariusz lub jeden z dotychczasowych Akcjonariuszy uzyska status Komplementariusza.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20.

1.

W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

2.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, iż pierwszy rok
obrotowy kończy się 31.12.2018 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące
osiemnastego) roku.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu spółek handlowych.”
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROKU
(NIEAUDYTOWANE)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU (NIEAUDYTOWANE)
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