
Podstawowe informacje o emtencie oraz warunkach i zasadach oferty

I Wstęp

1. EMITENT
Firma pełna: VE Spółka akcyjna
Firma skrócona: VE S.A.
Forma prawna: Spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Łódź
Adres: ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź
Telefon: +48 42 298-70-70

Poczta elektroniczna: info@ve.pl
Strona internetowa: www.ve.pl
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
Numer KRS: 0000764015
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 382151929
NIP: 7292728946

2. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
OFEROWANYCH W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

Emisja nie mniej niż 22 369 (dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż
110 527 (sto dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii D o wartości nominalnej 0,20 zł
(dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych numerami w serii od D-000001 do D-110527.

3. PODMIOT UDZIELAJĄCY ZABEZPIECZENIA (GWARANTUJĄCY), ZE WSKAZANIEM ZABEZPIECZENIA.
Brak

4. CENA EMISYJNA (SPRZEDAŻY) OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO SPOSÓB JEJ USTALENIA 
ORAZ TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Cena emisyjna: 19,00 zł (dziewiętnaście złotych)

5. INFORMACJA O WARUNKACH I ZASADACH OFEROWANIA AKCJI
Oferowanie  Akcji  Serii  odbywa  się  wyłącznie  na  warunkach  i  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w  niniejszym  Dokumencie,  które  jest  jedynym  prawnie  wiążącym  dokumentem  zawierającym
informacje o oferowanych Akcjach Serii D, ich Ofercie i Emitencie.

Emisja  akcji  Spółki  prowadzona jest  w ramach oferty  publicznej  w rozumieniu  art.  431 §2 pkt  1
ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; 

6. PRZEPIS USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA MOŻE BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE 
NINIEJSZEGO DOKUMENTU 

Akcje Serii  D oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego są oferowane w trybie
oferty  publicznej  zgodnie  z  Ustawą o Ofercie  Publicznej  i  w sposób wskazany w Rozporządzeniu
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2017/1129  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  Zgodnie  z  którym,
udostępnienia  do  publicznej  wiadomości  prospektu  emisyjnego,  pod  warunkiem  udostępnienia
dokumentu, zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru wartościowego,
warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na
które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach
ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie,
nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy bruto emitenta lub sprzedającego



na terytorium Unii  Europejskiej,  liczone według ich ceny emisyjnej  lub ceny sprzedaży z  dnia  jej
ustalenia,  stanowią  mniej  niż  1.000.000  euro  i  wraz  z  wpływami,  które  emitent  lub  sprzedający
zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w
okresie poprzednich 12 miesięcy będą mniejsze niż 1.000.000 euro. 

Treść  niniejszego  Dokumentu  Ofertowego  nie  wymaga  zatwierdzenia  przez  Komisję  Nadzoru
Finansowego.

7. DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE DOKUMENT ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI 

Niniejszy Dokument Ofertowy został opublikowany w dniu 29 stycznia 2020 r.

Termin  ważności  niniejszego  Dokumentu  rozpoczyna  się  z  chwilą  jego  publikacji  i  kończy  się  z
upływem dnia przydziału Akcji Serii D.

8. TRYB W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENCIE, W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI 
BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Informacje  o  istotnych  błędach  lub  niedokładnościach  w  jego  treści  lub  znaczących  czynnikach,
mogących  wpłynąć  na  ocenę  papieru  wartościowego,  zaistniałych  w  okresie  od  udostępnienia
niniejszego  Dokumentu  Ofertowego  do  publicznej  wiadomości  lub  o  których  Emitent  powziął
wiadomość  po  tym  udostępnieniu  do  dnia  wygaśnięcia  ważności  niniejszego  Dokumentu,  będą
udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od
wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do niniejszego Dokumentu
Ofertowego w sposób, w jaki zostało udostępniony niniejszy Dokument, tj.  na stronie internetowej
Emitenta 

O  ewentualnym  odwołaniu  Oferty  Publicznej,  Emitent  poinformuje  za  pośrednictwem  strony
internetowej Emitenta: 

www.ve.pl

II. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie

9. OŚWIADCZENIE EMITENTA
Nazwa (firma): VE SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: ŁÓDŹ

Adres:
STANISŁAWA  DUBOIS  114/116,  93-465
ŁÓDŹ

Telefon: +48 42 298-70-70

Adres poczty elektronicznej: INFO@VE.PL

Adres strony internetowej: WWW.VE.PL

Spółka  jest  podmiotem  odpowiedzialnym  za  wszystkie  informacje  zamieszczone  w  Dokumencie
Ofertowym.

Osoba działająca w imieniu Spółki:

– Prezes Zarządu 

Sposób reprezentacji Spółki:

–  do składania  oświadczeń  woli  i  podpisywania  w imieniu  Spółki  upoważniony  jest  Prezes
Zarządu  samodzielnie,  zaś  w  przypadku  Zarządu  wieloosobowego  upoważnieni  są  Prezes



Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z
prokurentem

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Spółki 

Sebastaan Reszpoandnek, będnąc odnpowiednziananą za wszystkie ianformacee zamieszczoane w Dokumeancie
Ofertowym,  anianieeszym  oświadncza,  że  zgodnanie  z  eee  anaenepszą  wiednzą  i  przy  dnołożeaniu  ananeżytee
staraananości,  by  zapewanić  taki  staan,  ianformacee  zawarte  w  Dokumeancie  są  prawdnziwe,  rzetenane  i
zgodnane ze staanem faktyczanym i że w Dokumeancie anie pomianięto aniczego, co mogłoby wpłyanąć ana eego
zanaczeanie.

III. Dane o emisji 

1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI EMITOWANYCH PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO 
PRZENOSZENIA PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH

9.1. RODZAJ, LICZBA, ŁĄCZNA WARTOŚĆ EMITOWANYCH I SPRZEDAWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Wartość nominalna jednej Akcji:        0,20 zł
Łączna wartość nominalna Akcji:        od 4 473,80 zł do 22 105,40 zł
Cena emisyjna jednej Akcji: 19,00 zł
Łączna cena emisyjna Akcji:       425 011,00 zł do 2 100 013,00 zł

9.2. ZABEZPIECZENIA
Brak

9.3. ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Brak.

9.4. OGRANICZENIA CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI
Brak.

9.5. OGRANICZENIA CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI ZAWARTE W STATUCIE
Brak.

9.6. UMOWNE OGRANICZENIA CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI
Brak.

10. OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
Spółka VE S.A (dawniej VE Systems) jest polską firmą działającą na rynku IT. Specjalizuje się w
projektowaniu rozwiązań informatycznych i hardware dla branży M2M. Rozwiązania dostarczane
dla  firm  i  instytucji  są  wynikiem  analiz  rynku  oraz  potrzeb  klientów.  Spółka,  która  jest
kontynuatorem VE Systems prowadzi działalność od 2010 roku i przez ten okres zdobyła spore
doświadczenie w branży.

IV. Przeznaczenie środków z emisji

35% na produkcję sztyc connected 

20% na produkcję lokalizatorów eBike

9% na nowe produkty CAT-M/NB-IoT



11% na dział R&D

10% na marketng

10% na sofware

5% na sprzedaż międzynarodową

V. Istotne czynniki ryzyka 

1. Brak własnej sieci sprzedaży w Europie i na świece

Jednym z planów inwestycyjnych spółki jest aktywny rozwój sieci sprzedaży. Emitent planuje na ten
cel przeznaczyć 15% pozyskanych środków z emisji akcji. Pozyskane środki pozwolą na rozwój sieci
sprzedaży, co może prowadzić do osiągnięcia zysków Spółki z rynków zagranicznych. Ponadto Spółka
planuje  ustanowienie  mult-językowej  platormy  sprzedażowej,  dzięki  której  przewiduje  sprzedaż
bezpośrednią zarówno gotowych produktów jak i  komponentów lokalizatorów do zabezpieczenia
rowerów.  Powyższy  model  sprzedażowy  potencjalnie  umożliwi  generowanie  marży  oraz  może
zapewnić płynność finansową spółki. Istnieje jednak ryzyko iż plan budowy europejskiej i światowej
dystrybucji  produktów  się  nie  powiedzie,  a  wtedy  przychody  Spółki  będą  generowane  na  rynku
lokalnym,  co  znacząco  ograniczy  możliwości  rozwoju  firmy,  a  co  za  tym idzie  także  rentowności
przedsięwzięcia.  W związku z  powyższym istnieje  ryzyko,  że  wartość  Spółki  ulegnie  zmniejszeniu.
Inwestując zatem w projekt istnieje ryzyko, że zainwestowane środki zostaną utracone.

2. Tańsze rozwiązania z rynków alternatywnych

VE S.A. jest producentem rozwiązań do zabezpieczenia elektronicznego rowerów. Posiadamy własne
unikalne  konstrukcje  urządzeń  oraz  własność  intelektualną  do  naszych  rozwiązań  hardware  oraz
sofware. 

Ponadto  Spółka  planuje  rozpoczęcie  średnioseryjnej  produkcji  na  bazie  zaprezentowanych
prototypów  urządzeń.  Wyróżnikiem  tej  produkcji  jest  unikalna  konstrukcja  tych  urządzeń  jak
możliwość  modyfikacji  anten  oraz  sztyca  do  roweru,  którą  wyprodukowaliśmy  jako  pierwsi  na
Świecie. 

Jednak istnieje ryzyko wejścia dużego gracza wielkoprodukcyjnego z chęcią przejęcia tej części rynku.
Wydaje się to mało prawdopodobne ze względu na specyfikę tego segmentu oraz zaawansowanie
techniczne  naszych  rozwiązań,  ale  nie  można  całkowicie  tego  wykluczyć.  Taki  ruch  mógłby
spowodować znaczący spadek cen we wspomnianym segmencie co uniemożliwiłoby dalszy szybki
rozwój firmy a w konsekwencji naraziłoby ją na spadek wartości. Naszym przeciwdziałaniem na tą
okoliczność  jest  oferowanie  kilku  modeli/rozwiązań  specjalistycznych  lokalizatorów  do  rowerów.
Dlatego inwestycja obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym, które może doprowadzić do utraty części
lub w najgorszym przypadku całości zainwestowanego kapitału.

3. Brak finansowania obrotowego produkcji

Spółka  posiada  długofalową  strategię  wejścia  na  rynek  oraz  finansowania  swoich  produktów
polegającą  na  rozpoczęciu  średnioseryjnej  produkcji  na  bazie  zaprezentowanych  prototypów
urządzeń.  W  pierwszym  etapie  Spółka  planuje  wykorzystać  35%  środków  z  emisji  na  produkcję
średnioseryjną finalnych produktów, komplementarnie współpracujących z platormą Shield.Bike.



Istnieje ryzyko, iż wpływy uzyskane z emisji akcji mogą okazać się niewystarczające na rozpoczęcie
średnioseryjnej produkcji. Doprowadzi to do sytuacji, w której Spółka nie będzie w stanie generować
zysku, a tym samym środki zaangażowane przez inwestorów mogą zostać utracone.

4. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów

Należy oczywiście uwzględnić ryzyko wzrostu kosztów - szczególnie kosztów pracowniczych. Jednak
na początkowym etapie rozwoju Spółka opiera swój rozwój o prace wysoko wykwalifikowanej kadry
specjalistów. W horyzoncie 2020 r.  Spółka planuje  zrealizować produkcję  małoseryjną, a  od roku
2021  średnioseryjną,  która  nie  wymaga  dużych  nakładów  produkcyjnych  skierowanych  na
finansowanie kosztów zatrudnienia personelu produkcyjnego. Same prace montażowe płytek PCB
oraz  ich  konfekcjonowanie  i  montaż  w  obudowach  jest  zlecony  wyspecjalizowanym w tym  celu
firmom. Należy zatem przyjąć iż koszty rozwoju firmy w szczególności zatrudnienia specjalistów nie
stanowią  krytycznego zagrożenia  dla  rozwoju  firmy.  Jednakże w przypadku znaczących wzrostów
produkcji należy rozważyć możliwość spadku rentowności przedsięwzięcia, co w sposób bezpośredni
może wywrzeć wpływ na wartość akcji.

5. Spadek przychodów związany z sytuacją gospodarczą

Niekorzystne warunki gospodarcze i ekonomiczne, które przekładają się bezpośrednio lub pośrednio
na siłę nabywczą i decyzje zakupowe, mogą wpłynąć na spadek przychodów Spółki z prowadzonej
działalności. Powyższe może przełożyć się na utratę przez inwestorów zainwestowanych środków. 

VE S.A., oferując swoje produkty, rozwiązuje lub przeciwdziała zagrożeniom społecznym, jakimi są
kradzieże  jednośladów,  rowerów  tradycyjnych  lub  coraz  to  popularniejszych  teraz  eBike,  czyli
rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Jeżeli wartość światowego rynku zabezpieczeń rowerowych w przyszłości wzroście, przełoży się to na
potencjalne wyniki  finansowe Spółki.  Jednak w przypadku niekorzystnej  legislacji  prawnej  istnieje
ryzyko  znaczącego ograniczenia  stosowania  tego  typu  rozwiązań,  a  co  za  tym idzie  ograniczenie
rozwoju Spółki i realizacji założonych dochodów umożliwiający dalszy rozwój projektu w zakładanym
tempie. To z kolei może wpłynąć na wycenę Spółki i utratę potencjalnie zainwestowanych środków.

6. Ryzyko związane z niewłaściwą strategią

VE  S.A.  na  bazie  swoich  doświadczeń  założyciela  Spółki  z  systemami  gps  monitoringu  pojazdów
umożliwiło  zbudowanie  optymalnych  produktów  –  platormy  oraz  produktów  do  zabezpieczenia
rowerów  Shield.Bike,  jak  również  nawiązała  kontakty  w  celu  określenia  zagrożeń,  które  istnieją
obecnie, ale także mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości. Spółka chce oprzeć swoje przychody o
kilka zdywersyfikowanych źródeł przychodów.

Niewątpliwie rynek rozwiązań, którego częścią jest  VE S.A. charakteryzuje duża dynamika zamian
rynkowych, które mogą stanowić zarówno szanse jak i zagrożenie. Dlatego zespół Spółki nieustannie
pracuje nad rozwojem zarówno technologii, ale także produktów, które dopiero co są opracowywane
do wprowadzenia na nowe rynki poza Europą. Plany strategiczne Spółki, decyzje podejmowane przez
Zarząd  Spółki  oraz  zamierzone  plany  rozwoju  Spółki  będą  weryfikowane  wraz  z  rozwojem  tego
dynamicznie zmieniającego się i  rosnącego rynku.  Zastosowanie powyższych elementów powinno
umożliwić firmie wybór odpowiednich kierunków rozwoju i unikniecie błędów strategicznych. Istnieje
jednak ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji, co może doprowadzić do wolniejszego rozwoju firmy
lub nawet utraty pozycji leadera, co w znaczący sposób może wpłynąć na wycenę Spółki oraz wiązać
się z utratą zainwestowanych środków.

7. Ryzyko utraty płynności



Prowadzenie każdej działalności gospodarczej jest związane z ryzykiem utraty płynności finansowej,
której  przyczynami  są  zmiana  ogólnych  warunków  rynkowych  funkcjonowania  podmiotu,  ryzyko
wahań koniunkturalnych i  popytu konsumentów na oferowane wyroby. W przypadku wystąpienia
powyższego ryzyka zaplanowana jest ewentualna możliwość dokapitalizowania Spółki poprzez emisję
kolejnej transzy akcji jednak nie więcej niż kolejnych 10% wartości firmy. Należy jednak pamiętać iż
utrata płynności firmy może mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych oraz wycenie Spółki, a
zatem istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków.

8. Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależeć od szeregu czynników,
w tym:  dostępnej  do  podziału  kwoty  zysku  i  kapitałów  rezerwowych  (tj.  osiągania  przez  Spółkę
dodatnich  wyników  finansowych  w  przyszłości),  wydatków  i  planów  inwestycyjnych,  zysków
generowanych w danym okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto, zgodnie z
Kodeksem  spółek  handlowych,  dywidenda  jest  wypłacana  wyłącznie  w  przypadku,  gdy  Walne
Zgromadzenie  podejmie  stosowną  uchwałę  o  przeznaczeniu  zysku  do  podziału  pomiędzy
akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej
uchwały za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok
obrotowy  na  wypłatę  dywidendy,  Zarząd  nie  może  zagwarantować,  że  Zwyczajne  Walne
Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

9.  Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu wymagającej zmiany strategii Spółki

Istnieje ryzyko wynikające z prowadzenia obecnej emisji akcji oraz przyszłych, planowanych emisji, co
prowadzi  do  rozdrobnienia  akcjonariatu  i  możliwości  niekontrolowanego  przez  Spółkę  obrotu
akcjami. Możliwa zmiana akcjonariatu może prowadzić do rozbieżności dotyczącej dalszego rozwoju
Spółki,  utraty  kontroli  nad  Spółką  przez  założycieli,  którzy  posiadają  100% kapitału  zakładowego
Spółki. Utrata kontroli nad Spółką w wyniku emisji akcji, rozdrobnienie kapitału lub koncentracji dużej
części  akcji  przez  podmiot  zewnętrzny  może  stanowić  ryzyko  konieczności  zmiany  strategii  i
dostosowanie  działań  Spółki  do  decyzji  akcjonariuszy,  zgodnie  ze  zmienioną  strukturą.  W
konsekwencji  może to wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność Spółki,  jej sytuację finansową,
wyniki lub perspektywy oraz na wartość Spółki i jej akcji.

10. Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycje  firmy na wczesnym etapie  rozwoju powinny być dokonywane tylko w ramach dobrze
zdywersyfikowanego  portela.  Oznacza  to,  że  inwestując  w  Spółkę  powinna  się  rozłożyć  swoje
inwestycje pomiędzy wiele różnych firm.

11.  Czynniki  ryzyka  związane  z  otoczeniem  w  jakim  działalność  prowadzi  Emitent  oraz  Akcjami
Oferowanymi. Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, w którym
Spółka prowadzi działalność

Zmiana czynników gospodarczych na rynku w Polsce, w UE lub globalnie, w tym zmiany dynamiki
wzrostu PKB, infacja ogółem, defacja cen materiałów, wzrost stopy bezrobocia, ewentualny spadek
wynagrodzeń czy  spadek wydatków na konsumpcję  i  inwestycje,  może niekorzystnie  wpłynąć  na
Emitenta  lub  sektor,  w którym Emitent  prowadzi  działalność,  w tym na  przychody  ze  sprzedaży
generowane przez  Emitenta  lub ponoszone  przez  niego  koszty.  Ponadto  sytuacja  gospodarcza  w
Polsce  lub  na  innych  rynkach  może  być  mniej  korzystna  w  przyszłości  w  porównaniu  z  latami
minionymi.  Pogorszenie  się  ogólnej  sytuacji  gospodarczej  w  Polsce  i  w Europie  w wyniku  wyżej
opisanych czynników ekonomicznych lub z przyczyn politycznych albo obniżenie ratngu Polski, które
miało miejsce w przeszłości, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację
finansową, wyniki lub perspektywy, a także wartość Spółki.  Powyższe czynniki mogą spowodować
m.in. spadek popytu na produkty Emitenta, ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego,



trudności po stronie dostawców, klientów i innych podmiotów, z którymi Emitent współpracuje, co z
kolei może się przełożyć na trudności lub niemożność wykonywania przez nich zobowiązań wobec
Emitenta i przez to wywierać negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową,
wyniki lub perspektywy, a także wartość akcji Spółki.

Rynek, na którym Emitent prowadzi działalność, charakteryzuje się stosunkowo niską konkurencją, ze
względu  na  obecność  innych  podmiotów  w  tej  branży.  Istnieje  ryzyko  zmiany  preferencji
konsumentów,  okoliczności  otoczenia  prawnego  i  innych  ryzyk  związanych  ze  zmianami  w
preferencjach rynku. Emitent może nie być w stanie skutecznie konkurować z innymi podmiotami lub
nie sprostać nowym oczekiwaniom rynku i  klienta.  Zdolność emitenta do konkurowania z innymi
podmiotami  zależy  częściowo  od  utrzymania  atrakcyjności  formatu  i  wyjątkowości  oferowanych
rozwiązań.  Naciski  konkurencyjne  wynikające  z  wyżej  wskazanych  lub  innych  czynników,  w  tym
możliwe podjęcie przez konkurentów decyzji  o zmianie formatu i  modelu biznesowego na format
zbliżony  do  formatu  wykorzystywanego  przez  Spółkę,  mogą  doprowadzić  do  spadku  dynamiki
rozwoju emitenta, stagnacji bądź zmniejszenia udziału Emitenta w rynku i obniżenia rentowności, co
może mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jej sytuację finansową i wyniki, a także na
wartość Spółki.

12. Ograniczony (nieaktywny) rynek obrotu akcjami Emitenta

Istnieje również ryzyko, że przez wiele lat od dokonania inwestycji  sprzedaż akcji  może być mało
prawdopodobna. Akcjonariusz będzie mógł jedynie sprzedać swoje akcje osobie zainteresowanej na
podstawie umowy cywilnoprawnej,  aż do czasu gdy firma będzie notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych  lub  w  nowej  planowanej  inicjatywie  przez  GPW  Private  Market  w  Warszawie.
Znalezienie potencjalnego nabywcy akcji poza w/w. rynkami może być utrudnione, a cena akcji może
odbiegać od aktualnej wartości emisyjnej.

13. Krótka historia działalności gospodarczej Emitenta

Spóła jak osoba prawna powstała w roku 2018 r. Inwestowanie w akcje nowych podmiotów, których
potencjał finansowy na wczesnym etapie rozwoju jest trudny do oszacowania, wiąże się z ryzykiem.
Brak historii finansowej Spółki może wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe, które z kolei mogą okazać
się niewystarczające dla inwestorów.

Spółka czerpie jednak z doświadczenia wypracowanego przez wieloletnią działalność Prezesa Zarządu
w związku  z  prowadzoną  przez  niego  działalnością  gospodarczą.  Powyższe  może mieć  wpływ na
ograniczenie przedmiotowego ryzyka.
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