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Administrator platformy KRWConnect informuje, iż inwestycja w formie finansowania społecznościowego jest
odpowiednia tylko dla użytkowników, którzy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i
niezależne podejmowanie decyzji dotyczących swoich środków przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego
związanego z inwestowaniem w udziały/akcje emitowane przez spółkę lub udzieleniem pożyczki spółce na wczesnym
etapie zaawansowania projektu inwestycyjnego oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności oraz
są w stanie ponieść wszelkie straty, które mogą wyniknąć z takiej inwestycji (która może być równa całej zainwestowanej
kwocie).
Inwestycje w zakresie finansowania społecznościowego, zarówno w modelu pożyczkowym, jak i udziałowym, powinny
być traktowane dodatkowo w stosunku do istniejących już form gospodarowania środkami finansowymi Użytkownika.
Inwestycja w modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego powinna być traktowana jako inwestycja o
terminie co najmniej równym długości okresu pożyczki.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości występowanie istotnych czynników ryzyka związanego z udziałem w finansowaniu
Projektu, w tym w szczególności:
Ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Inwestycje w ramach finansowania społecznościowego, zarówno w modelu dłużnym,
jak i udziałowym, obarczone sią ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Dodatkowo finansowane projekty
inwestycyjne będą najczęściej znajdować się na wczesnym etapie zaawansowania. Ryzyko braku odzyskania środków inwestycji
w modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego może być wyższe szczególnie w przypadku, gdy pożyczka nie jest
zabezpieczona. Mając na uwadze ryzyko utraty kapitału, decyzja inwestycyjna powinna być podejmowana z uwzględnieniem
zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
Ryzyko inflacji. Wypłata odsetek oraz odzyskanie kapitału dotknięte są ryzykiem inflacji, które może wpływać na rzeczywisty
zwrot na kapitale, lub też w sytuacjach krańcowych doprowadzić do zwrotu ujemnego.
Ryzyko braku możliwości łatwego wyjścia z inwestycji. Inwestycje w ramach finansowania społecznościowego odznaczają się
niską płynnością. W przypadku inwestycji w modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego możliwa jest odpłatna cesja
uprawnień z pożyczki, jednakże nie istnieje aktywny rynek takich cesji, a Administrator nie ma możliwości faktycznych
doprowadzenia do cesji na podmiot zastępczy. W przypadku udziałowego finansowania społecznościowego Użytkownik ma
możliwość zbycia objętych akcji/udziałów, jednakże Administrator, ani spółka, której akcje/udziały zostały objęte przez
Użytkownika, nie zapewniają pomocy w znalezieniu nabywcy na udziały/akcje. Dodatkowe ograniczenia w zakresie swobodnego
rozporządzania akcjami/udziałami przez Użytkownika mogą zostać zawarte w umowie lub statucie spółki, dlatego Użytkownik
powinien zapoznać się z treścią tych dokumentów przed dokonaniem inwestycji.
Ryzyko braku dywersyfikacji. Kwota zainwestowana przez Użytkownika w ramach finansowania Projektu powinna być na tyle
mała, aby nie wpłynąć istotnie na sytuację majątkową Użytkownika oraz na jego bieżącą płynność finansową.
Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych. Przepisy podatkowe, w tym poziomy ulg i zwolnień podatkowych, mogą
ulec zmianie w dowolnym momencie. Każda zmiana w zakresie podatków może mieć wpływ na wartość inwestycji lub możliwość
uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Sposób traktowania pod względem podatkowym inwestycji oraz otrzymanych
dywidend będzie zależał od indywidualnej sytuacji inwestora i może w przyszłości ulec zmianie. Jeżeli Użytkownicy mają
jakiekolwiek wątpliwości co do swojej sytuacji podatkowej, powinni skonsultować się ze swoim profesjonalnym doradcą.
Ryzyko makroekonomiczne. Zaangażowanie inwestycyjne dokonywane jest w określonym warunkach makroekonomicznych.
Sytuacja rynkowa, przychody i wynik finansowy spółki realizującej Projekty, jak również pewność zwrotu pożyczki będą
uzależnione od ogólnej koniunktury rynkowej, jako wypadkowej wielu czynników, które składają się na sytuację na światowych
rynkach finansowych, sytuację makroekonomiczną Polski i jej regionu geopolitycznego.
Ryzyko rozwodnienia. Inwestycje w ramach udziałowego finansowania społecznościowego dotknięte są ryzykiem rozwodnienia
udziału w kapitale zakładowym spółki. W przypadku dokonania przez spółkę kolejnych emisji udziałów lub akcji w celu
zaoferowania ich potencjalnemu inwestorowi, zmniejszeniu ulegnie udział dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym
i w ogólnej liczbie głosów danej spółki. Rozwodnienie udziału w kapitale zakładowym może również nastąpić wskutek przyznania
opcji na akcje lub udziały w ramach motywacyjnego programu dla pracowników. Spółka może ponadto dokonać emisji akcji
uprzywilejowanych, które będą przyznawać szczególne uprawnienia nowym akcjonariuszom, co może niekorzystnie wpłynąć na
sytuację pozostałych akcjonariuszy.
Ryzyko braku dywidendy. Użytkownik dokonujący inwestycji w modelu udziałowego finansowania społecznego powinien mieć
świadomość, iż Spółki pozyskujące kapitał w ramach finansowania społecznościowego zazwyczaj znajdują się w początkowej
fazie rozwoju i z reguły nie wypłacają dywidendy. Powyższe może być spowodowane nieosiągnięciem przez spółkę zysku,
jednakże również w przypadku wypracowania zysku, może on zostać zatrzymany w spółce i przeznaczony na potrzeby
gospodarcze spółki, a nie na wypłatę dywidend dla akcjonariuszy/wspólników.

Ryzyko niewłaściwej wyceny. Wycena wartości spółki jest ustalana przez spółkę, w oparciu o takie czynniki jak np.
prognozowane przychody lub zyski, perspektywy rozwoju branży, szanse powodzenia Projektu. Wycena ta jest podstawą do
ustalenia ceny emisyjnej udziałów/akcji obejmowanych przez inwestorów. Z uwagi na ryzyko rozbieżności pomiędzy wyceną spółki
a jej rzeczywistą wartością, w przypadku, gdy Użytkownik podejmie decyzję o zbyciu udziałów lub akcji, zachodzi ryzyko, że cena
zaproponowana przez potencjalnego nabywcę będzie niższa od ceny, za którą Użytkownik je nabył.
Ryzyko braku wpływu na działalność spółki. Posiadanie akcji/udziałów wiąże się z pewnymi uprawnieniami przysługującymi
inwestorowi, takimi jak prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu czy prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu.
W przypadku inwestycji w ramach udziałowego finansowania społecznościowego, inwestorzy obejmują zazwyczaj akcje/udziały
stanowiące niewielki procent ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółki i tym samym nie mogą samodzielnie
podjąć decyzji dotyczącej spółki. Zakres uprawnień akcjonariuszy może być również ograniczony uprawnieniami innych
akcjonariuszy (np. przyznanymi uprawnieniami osobistymi) lub innymi postanowieniami zawartymi z umowie lub statucie spółki
(np. dotyczącymi większości głosów, którą podejmowane będą dane uchwały).
Niniejsze Ostrzeżenie nie ma na celu wyczerpującego wskazania wszystkich istotnych zagrożeń związanych z
inwestowaniem w udziały/akcje lub zawarciem umowy pożyczki.

