
Największa platforma equity crowdfundingowa 
w Europie Środkowo-Wschodniej

48 229 884 zł
Ilość zebranego kapitału

50 104
Ilość inwestorów

76
Ilość emisji 

OFERTA DLA EMITENTÓW



O nas

BEESFUND.com to największa platforma 
equity crowdfundingowa w Europie Środkowowschodniej.

Za pomocą naszej platformy Beesfund.com firmy pozyskały 
dotychczas ponad 33 miliony złotych. 

2012
Rok założenia

76
Liczba emisji 

50 104
Liczba inwestorów

ponad 48 mln zł.
Kapitał pozyskany

w publicznych emisjach

Zarejestruj się już dziś, żeby 
pozyskać finansowanie

32
Liczba pracowników



 

Czym jest Equity Crowdfunding?
Equity Crowdfunding jest formą finansowania projektu przez społeczność, która jest lub zostanie wokół 
projektu zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w ten sposób finansowane poprzez dużą liczbę zwykle 
drobnych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane spółką.  

To publiczna emisja akcji - bez 
konieczności tworzenia prospektu 
emisyjnego ani memorandum 
informacyjnego. 

To nowy sposób finansowania 
firmy - alternatywa dla finansowania 
bankowego czy giełdowego.

To finansowanie społecznościowe 
- możliwość pozyskania kapitału 
od tysięcy inwestorów. Jednocześnie 
zostają oni ambasadorami marki i 
promują produkt

To szybko rosnący rynek - na świecie 
kapitał w ten sposób pozyskało 
już tysiące firm.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_(zarz%C4%85dzanie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87


Co zyskujesz? pozyskasz finansowanie na rozwój swojej firmy

zdobędziesz rozgłos

zbudujesz społeczność

potwierdzisz wycenę

przygotujesz się do debiutu giełdowego

stworzysz pracowniczy program motywacyjny

przyciągniesz nowych klientów i partnerów biznesowych   

A ponadto dostęp do narzędzi: 



Co oferujemy w ramach opłaty wstępnej? 

USŁUGI PRAWNE
► Założenie i zarejestrowanie S.A.

► Przygotowanie dokumentu ofertowego 

► Przygotowanie uchwał spółki akcyjnej

► Zgłoszenie emisji do KNF i jej obsługa

USŁUGI DORADCZE
► Przygotowanie strategii equity crowdfundingowej

► Konsultacje scenariusza filmu promocyjnego

► Konsultacje w zakresie przygotowania materiałów emisyjnych

► Konsultacje prawne

USŁUGI MARKETINGOWE
► Zamieszczenie informacji o emisji w newsletterze

► Przygotowanie i wsparcie w prowadzeniu webinarów

► Uczestnictwo w Investors Day

► Opracowanie strategii kampanii marketingowej

► Uczestnictwo w warsztatach Bootcamp

OBSŁUGĘ IT
► Dostęp do narzędzi IT (Beesfund, Kreator, Clickmeeting, 

Teamwork, Freshmail, Brand24, Bit.ly, Snip.ly, tPay, 

Matomo, Google Drive) 

► Przygotowanie i obsługa strony emisji na platformie 

Beesfund.com



Usługi dodatkowo płatne 

USŁUGI PRAWNE
► Przekształcenie spółki (np. Sp. z o.o. w S.A.)

► Doradztwo podatkowe

► Porady prawne

USŁUGI DORADCZE
► Przygotowanie prezentacji inwestorskiej pitch deck

► Usługi z zakresu market research

► Wysyłka materiałów informacyjnych (np. wyceny spółki)

► Opracowanie dodatkowych materiałów dla inwestorów 

USŁUGI MARKETINGOWE
► Mailingi do baz zewnętrznych

► Prowadzenie kampanii Facebook Ads w ramach konta 

reklamowego emitenta 

► Prowadzenie kampanii Google Adwords, w ramach konta 

reklamowego emitenta

► Obsługa bloga firmowego

► Dodatkowe webinary

► Dedykowane spotkania z inwestorami

► Przygotowanie filmu do emisji 

► Opracowanie graficzne emisji

► Zorganizowanie sesji zdjęciowej

► Przygotowanie projektu dokumentu akcji

► Wysyłka informacji prasowych i kontakt z mediami



Jak wygląda proces pozyskiwania środków?

Podpisanie umowy

Podane wyżej terminy mogą różnić się od rzeczywistych terminów. 
Beesfund nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów trzecich, w szczególności organów sądowych i administracji publicznej.  

Założenie i rejestracja spółki akcyjnej 
2 miesiące

Przygotowanie materiałów emisyjnych 
2 miesiące

Czas trwania kampanii 
1-3 miesiące

Zamknięcie kampanii i przydział akcji 
1-3 miesiące



2 538 657 zł 1 252 700 zł 4 000 000 zł

1 396 337 zł 1 224 268 zł 3 877 276 zł
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Zapraszamy do kontaktu

projekty@beesfund.com

                 


