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JAK INWESTOWAĆ Z FINDFUNDS.PL?  
www.FindFunds.pl 
 

1. Wybierz interesującą Cię spółkę, której chcesz stać się właścicielem 

 Przeanalizuj aktualne kampanie i wybierz tę spółkę, w którą chciałbyś zainwestować, 

 Zapoznaj się z jej opisem i zarejestruj się, aby otrzymać dostęp do danych szczegółowych.  

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie możesz poprosić spółkę o dodatkowe informacje lub zadać je w ramach 

otwartej dyskusji na stronie danej kampanii. 

 

Pamiętaj – inwestycje w młode perspektywiczne spółki wiążą się też z ryzykiem, zapoznaj się z nimi na 

naszej stronie w sekcji „Pytania i odpowiedzi”. 

2. Zainwestuj 

Określ ilość udziałów i kwotę jaką chcesz zainwestować w daną spółkę.  

Po zapoznaniu się z Umową przedwstępną i jej zaakceptowaniu dokonaj płatności online. 

Każda kampania posiada wskazaną minimalną wartość środków, która musi być zebrana łącznie od 

wszystkich inwestorów. W razie nieosiągnięcia progu minimum -  zwracamy pełną kwotę za 

pośrednictwem tej samej formy płatności.  

3. Emisja nowych udziałów w spółce 

Gdy zbierze się wymagana suma od inwestorów, kampania kończy się sukcesem! 

Find Funds nadzoruje podjęcie uchwały u notariusza w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

spółki. W ramach podwyższenia obejmuje dla inwestorów nowopowstałe udziały. Następnie przekazuje 

spółce zgromadzony od inwestorów kapitał. 

4. Stajesz się współwłaścicielem spółki 

Gdy nowo powstałe udziały zostaną zarejestrowane w KRS  przenosimy je na inwestorów u notariusza 

 w dogodnym dla Ciebie terminie.  

Czasami spółki zgodnie z obietnicą zawartą w treści kampanii rozpoczynają działania zmierzające do 

wprowadzenia na giełdę. Wówczas dochodzi do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, zatem 

przekształcenie udziałów w akcje. Wtedy procedura znacznie się upraszcza, gdyż nie jest potrzebna wizyta 

u notariusza, tylko całość realizujemy korespondencyjnie: 

 Wysyłamy Umowę przenosząca na Ciebie własność akcji wraz z dyspozycją ich deponowania 

mailem i prosimy o ich zwrotną wysyłkę pocztą (możesz odebrać ją również osobiście w siedzibie 

Find Funds w Warszawie), 

 docelowo akcje zostaną zdeponowane na Twoim rachunku maklerskim. 

5. Buduj własny portfel inwestycyjny 

Obserwuj nowe kampanie na FindFunds.pl i inwestuj w unikalne projekty. 

Bądź aniołem biznesu - zbuduj zróżnicowany portfel inwestycyjny złożony z perspektywiczny spółek 

jeszcze na ich wczesnym etapie! 

FindFunds.pl to pierwsza i największa w Polsce platforma oferująca możliwość inwestycji w spółki z o.o. 

w modelu crowdfundingu. Razem tworzymy crowdfunding udziałowy w Polsce! 
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