
Instrukcja nabycia udziałów Setka Sp. z o.o. 

1. Rozpoczęcie procesu zakupu udziałów przez Inwestora odbywa się poprzez formularz           
dostępny na stronie: akcja.setkapolska.pl: 

● Należy podać ilość udziałów, które chcemy zakupić. 
● Należy podać swoje dane w formularzu. 
● W kolejnym kroku należy dokonać płatności za nabywane udziały przy pomocy płatności            

elektronicznych TPay. W przypadku trudności z realizacją płatności poprzez TPay wpłaty           
należy dokonać na numer rachunku spółki: 
 
SETKA Sp. z o. o. 
PKO Bank Polski S. A. 
Numer rachunku: 08 1020 5242 0000 2802 0428 8783 

 
Z chwilą kliknięcia „Zainwestuj” dochodzi do zawarcia umowy zobowiązującej do objęcia           
udziałów w Setka sp. z o.o. 

2. Po zrealizowaniu wszystkich punktów kroku 1 Inwestor otrzyma na wskazany adres e-mail             
następujące dokumenty: 

● Umowę spółki SETKA Sp. z o.o. 
● Umowę ws. objęcia udziałów. 
● Załącznik nr 1 - zawierający dane osobowe Inwestora wraz z liczbą i ceną objętych              

udziałów.  
● Załącznik nr 2 - wzór pełnomocnictwa niezbędnego do podpisu w formie aktu            

notarialnego, o którym mowa w punkcie 3, w formie pdf oraz w wersji edytowalnej, gdyby               
takiej wymagał notariusz. 

● Instrukcję nabycia udziałów - niniejszy dokument, który zawiera kroki niezbędne dla           
prawidłowego wykonania umowy. 

3. Po otrzymaniu powyższych dokumentów należy umówić wizytę u notariusza w swoim mieście             
i udać się do niego z dokumentami w celu podpisania pełnomocnictwa. Płatność za usługę              
notariusza w wysokości około kilkudziesięciu złotych ponosi Inwestor. Pełnomocnictwo         
(załącznik nr 2) należy podpisać notarialnie w formie aktu notarialnego, nie później niż w              
terminie 5 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza i realizacji płatności. W przeciwnym             
razie transakcja zostanie anulowana. Następnie jeden egzemplarz sporządzonego w formie aktu           
notarialnego pełnomocnictwa przesłać należy pocztą lub kurierem na adres spółki: SETKA Sp. z             
o.o. ul. Leszczyńskiego 4/33, 50-078 Wrocław. 



Oto lista przykładowych notariuszy dla Wrocławia i Warszawy: 

Wrocław: 

● Kancelaria Notarialna Joanna Sułowicz, ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław, telefon: 511 164            
765. 

● Kancelaria Notarialna dr Wisława Boć-Mazur, ul. Powstańców Śląskich 121/207, 53-332          
Wrocław, telefon: 71 361 22 22. 

● Kancelaria Notarialna Anna Szumowska, Ewa Słoniowska, ul. Wrocławska 24B/3,         
55-040 Bielany Wrocławskie, telefon: 71 347 95 14. 

Warszawa: 

● Kancelaria Notarialna Artur Szadkowski, ul. Wołoska 78/lok 2, 02-507 Warszawa,          
telefon: 22 622 16 48. 

● Kancelaria Notarialna Aleksandra Zapart, Anna Błaszczak, Mariusz Białecki, ul.         
Koszykowa 69, 00-001 Warszawa, telefon: 22 628 81 11. 

4. Po otrzymaniu od Inwestora pełnomocnictwa i zakończeniu kampanii Setka Sp. z o.o.             
podejmie działania w celu podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o           
podwyższeniu kapitału zakładowego, w związku z którą pełnomocnik Inwestora złoży stosowne           
oświadczenie o objęciu udziałów, a Zarząd Spółki złoży stosowne oświadczenie, że wkłady na             
podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione i następnie przygotuje i złoży            
wniosek do KRS o wpis podwyższonego kapitału zakładowego spółki Setka Sp. z o.o.  

5. Informację o uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz o objęciu udziałów           
Inwestor otrzyma od Setki drogą elektroniczną z adresu mailowego: inwestorzy@setkapolska.pl.  

6. Informację o podwyższeniu kapitału zakładowego Inwestor otrzyma od Setki Sp. z o.o. drogą              
elektroniczną z adresu mailowego: inwestorzy@setkapolska.pl 

7. Informację o imprezie, która odbędzie się przed otwarciem lokalu Inwestor otrzyma od Setki              
Sp. z o.o. drogą elektroniczną z adresu mailowego: inwestorzy@setkapolska.pl 

8. Informację o możliwości odbioru pakietu inwestorskiego Inwestor otrzyma od Setki Sp. z o.o.              
drogą elektroniczną z adresu mailowego: inwestorzy@setkapolska.pl 

 

Jeśli któryś z elementów instrukcji nie jest dla Państwa lub notariusza jasny, prosimy o kontakt               
pod adresem e-mail: inwestorzy@setkapolska.pl 

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i serdecznie witamy w gronie naszych Inwestorów! 


