
INFORMACJE O RYZYKACH 

 

Ryzyko inwestycji 

Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter promocyjny. Materiał, ani żaden jego zapis           

nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19           

października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące         

instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715),            

porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż            

jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o            

inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego        

Inwestora. Materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z           

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Inwestowanie w udziały wiążę się z ryzykiem utraty kapitału w całości lub w części.              

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w działy, a             

ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli           

wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i           

podatkowym.  

Spółka Setka sp. z o.o. („Spółka”) ani operator portalu Crowdway.pl., tj. Crowdway sp. z              

o. o. nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie             

niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w materiale dostępnym na          

stronie akcja.setkapolska.pl. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Materiału         

ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty           

korzystające z Materiału nie powinny rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z           

uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności, niż wskazane w          

Materiale. 

Ryzyko niewłaściwej wyceny 

Inwestorzy powinni być świadomi, że oferowana cena, za którą Spółka proponuje objęcie            

jej udziałów, to cena zaproponowana przez Spółkę, wobec czego może nie           

odzwierciedlać ich realnej wartości W przypadku zamiaru zbycia udziałów w przyszłości,           

inwestor będzie musiał liczyć się z ryzykiem, że zaproponowana przez potencjalnego           

nabywcę cena może być znacznie niższa od ceny nabycia. 

Ograniczona płynność udziałów 

Rozporządzanie udziałami w Spółce podlega ograniczeniom wynikającym z Umowy Spółki          

w brzmieniu zamieszonym w serwisie akcja.setkapolska.pl 

Udziały nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku zorganizowanym, stąd możliwość           

ich zbycia może być istotnie ograniczona. Obecnie Spółka nie zamierza podejmować           

działań mających na celu jej przekształcenie i wprowadzenie akcji spółki przekształconej           

do obrotu na rynku zorganizowanym. 

Rozwodnienie udziału 

Spółka nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kolejnych podwyższeń kapitału        

zakładowego, w wyniku których udział Inwestora w łącznej liczbie udziałów i łącznej            

liczbie głosów w Spółce może ulec zmniejszeniu. 

Brak realnego wpływu na spółkę 

Niektóre działania Spółki określone przepisami prawa lub Umową Spółki będą wymagać           

zgody wspólników, jednakże Inwestor nie będzie posiadał realnego wpływu na działalność           



Spółki oraz liczby głosów wystarczającej do podjęcia lub niedopuszczenia do podjęcia           

określonych uchwał wspólników.  

To nie jest produkt oszczędnościowy 

Zainwestowane środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. W przypadku niepowodzenia          

projektu czy likwidacji Spółki, albo braku realizacji zobowiązań jej wspólników          

wynikających z Umowy Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych           

środków.   

Brak nadzoru KNF 

Z uwagi na fakt, że udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie są             

instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,         

ich publiczne oferowanie nie podlega regulacjom Ustawy o ofercie publicznej i warunkach            

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o         

spółkach publicznych. Tym samym KNF nie obejmuje swoim nadzorem kampanii Spółki. 

Operator platformy Crowdway.pl nie prowadził weryfikacji Spółki, a jego działalność          

polegają wyłącznie na promowaniu spółek, które korzystają z jego usług, a zyski            

osiągane przez operatora platformy pochodzą od Spółki.  

 

Informacje o działalności crowdfundingowej i ryzykach związanych z inwestycjami tego          

rodzaju dostępne są pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/crowdfunding 

 

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/crowdfunding

