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Czym jest crowdfunding?

Pożyczkowy

Donacyjny 1

2

3Wynagrodzeniowy

4 Inwestycyjny (udziałowy)

inwestorzy Platforma 
crowdfundingowa

Beneficjent / Spółka 

Akcje 
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Crowdfunding udziałowy

Jakie są korzyści i 
zagrożenia?
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Crowdfunding w liczbach
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mld $

304
Wartość światowego 

rynku 
crowdfundingowego



Crowdfunding w liczbach
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mld $

14,2

Światowa wartość 
transakcji dokonanych 

w ramach 
crowdfundingu 

udziałowego 



Crowdfunding w liczbach
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16 %

Szacowany wzrost 
rynku crowdfundingu 
udziałowego rok do 

roku do 2025 r.  



Crowdfunding w liczbach
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mld €

1,8

Wartość inwestycji w 
ramach 

crowdfundingu 
udziałowego w 

Europie  



Crowdfunding w liczbach
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Crowdfunding w liczbach

11

mln PLN

4,2
Najwyższa pula 

zebranych środków –
Wolf and Oak

Distillery
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Jak to wygląda w praktyce?
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Czynności 
mające na celu 
przygotowanie 

do emisji 

Etap 1

Proces ten obejmuje m.in.:

• Zawarcie umowy o 
świadczenie usług pomiędzy 
Platformą a Spółką;

• Zawarcie umowy pomiędzy 
Spółką a operatorem płatności

• Przygotowanie materiałów 
promocyjnych emisji

Etap 2

Proces ten obejmuje m.in.:

• Podjęcie uchwały o 
„widełkowym” podwyższeniu 
kapitału zakładowego Spółki i 
zmianie statutu Spółki

• Zgłoszenie zmian do rejestru 
KRS

• Opinię zarządu Spółki 
uzasadniającą wyłączenie 
prawa poboru

• Przygotowanie dokumentu 
informacyjnego emisji

Czynności 
prawne 

wymagane do 
rozpoczęcia 
emisji akcji 

Publikacja 
ogłoszenia z 

wezwaniem do 
zapisywania się 

na akcje

Etap 3

Zarząd Spółki powinien złożyć 
wniosek o publikację ogłoszenia z 
wezwaniem do zapisywania się na 

akcje. Ogłoszenie publikowane 
jest w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym

Etap 4

Rozpoczęcie –
Zakończenie 
zapisów na 

akcje

Proces ten trwa do 90 dni



Jak to wygląda w praktyce?
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Etap 5 Etap 6

Podjęcie uchwały przez Zarząd 
Spółki o przydziale akcji na rzecz 

nowych akcjonariuszy

Po ostatecznym ustaleniu listy 
akcjonariuszy i podjęciu uchwały o 

przydziale akcji, Zarząd składa 
oświadczenie w formie aktu 
notarialnego o dookreśleniu 

wartości kapitału zakładowego 
Spółki w statucie

Przydział akcji
Realizacja 

obowiązków 
rejestracyjnych 

Etap 7

Spółka składa wniosek o 
rejestrację nowych akcji i 
podwyższenia kapitału 

zakładowego w rejestrze 
przedsiębiorców KRS

Zawiadomienie 
KNF

Złożenie zawiadomienia przez 
Spółkę do KNF o ofercie 

publicznej akcji Spółki 

Etap 8

Dystrybucja 
nagród / 

aktualizacja 
rejestru 

akcjonariuszy 

Otrzymanie np. pamiątkowych 
dyplomów + dokonanie 
aktualizacji w rejestrze 

akcjonariuszy prowadzonym przez 
dom maklerski (od 1 marca 2021)



Przykład IRONRESORTS
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Nowa regulacja na poziomie prawa UE
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rozporządzenie UE w 
sprawie crowdfundingu –
wejście w życie listopad 

2021 



Kluczowe zmiany 
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Próg 5 000 000 EUR maksymalny limit zbiórki w ciągu 12 miesięcy

Dostawca usług crowdfundingowych będzie zmuszony do uzyskania 
zezwolenia na prowadzenie działalności

Szereg nowych obowiązków związanych np. z zapobieganiem 
powstawaniu konfliktów interesów, z dysponowaniem odpowiednimi 
ostrożnościowymi środkami ochrony

Wprowadzenie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

Nowe zasady dotyczące przekazu marketingowego 



Dziękuję i zapraszam na 
dyskusję!
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