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Prezentacja została sporządzona w związku
z ofertą publiczną nie mniej niż 149 253 i nie
więcej niż 448 000 akcji zwykłych na okaziciela
serii B Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie.



ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu 
emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych, a żaden z zapisów w nim zawartych nie stanowi jakiejkolwiek 
rekomendacji czy porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia 
w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem ofertowym sporządzonym na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) 
i art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej https://petgram.pl/ofertapubliczna/, w tym przede wszystkim z zamieszczonymi w nim 
podstawowymi informacjami o emitencie papierów wartościowych, 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 
oświadczeniem emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności 
informacji w zakresie strategii, rozwoju działalności, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. 
Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania 
te zostaną spełnione. Przedstawione w niniejszym dokumencie treści stanowią własność spółki Petgram S.A.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana 
ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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01
Wprowadzenie

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego
ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a 
prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.



Dotychczas, bez ponoszenia nakładów na szeroki marketing zgromadziliśmy 
wokół aplikacji 26466 użytkowników ze 105 krajów, z czego 1167 to aktywni 
subskrybenci usług GPS (dane na dzień 30.09.2022 r.)

✓ Instalacja aplikacji przez kolejnych 
użytkowników z Polski i zagranicy 

✓ Opracowywanie anglojęzycznej 
wersji aplikacji. 

✓ Plany emisji – pozyskanie 3 mln zł

✓ Portal społecznościowy
✓ GPS Petgram
✓ Monitoring aktywności
✓ Sklep Petgram/Marketplace
✓ Program lojalnoścowy Petcoin
✓ Abonament reklamowy

Działania prowadzone bez marketingu

✓ Przejęcie portalu adopcyjnego 
Petopo.com – 500,000 zł

✓ Działania marketingowe - 1,425,000 zł
✓ Rozbudowa aplikacji/nowe 

funkcjonalności - 1,075,000 zł

Jako pierwsi na świecie połączyliśmy lokalizator GPS dla zwierząt z Portalem 
Społecznościowym. Aplikacja Petgram daje możliwość stworzenia konta dla 
Twojego zwierzaka, dzięki temu możesz brać udział w konkursach, zdobywać 
wiele ciekawych nagród. Bezpieczeństwo Twojego pupila to Twój spokój.

O Petgram

Współpraca z:Wsparcie od:

Efekt 
zdywersyfikowane 
źródła przychodów 
z kanałów B2B i B2C. 

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma 
charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz
szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.

2020 do dnia emisji Dziś Cele emisyjne



Rynek działalności Petgram

92
mln

113
mln

52% Polaków (ok. 19 mln) posiada zwierzę domowe

4 082 248 

14 mln zwierząt domowych w Polsce 

6 466 732 

Petgram jest skierowany do młodych właścicieli zwierząt z pokolenia 
X, Y i Z. Do grupy tej należą osoby w przedziale wiekowym 20-49 lat. 
Tylko w Polsce grupa docelowa Petgram to ok. 11 mln osób.

Wystarczy 1,95% tej grupy żeby osiągnąć próg rentowności przez 
Spółkę.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma 
charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz
szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.

90 milionów
gospodarstw domowych w Europie
posiada zwierzę domowe

ŹRÓDŁA: 
Fediaf EuropeanPetFood; Annual Report 2022

Raport Kantar Public pt. „Zwierzęta w polskich domach” 2017 



• Austriacka marka oferująca lokalizatory dla zwierząt, która 
powstała w 2012 r. Jej produkty dostępne są w Polsce

• W 2021 r. firma pozyskała 35 mln $ 
(Emisja akcji serii A)

• Szacowana wycena na 2021 r.: 
około 140 mln $ –210 mln $

• Plany wejścia na rynek amerykański

• W 2021 r. : 400 000 aktywnych subskrypcji w 175 krajach

Transakcje na podobnych spółkach
Wielkość globalnego rynku GPS dla zwierząt domowych została wyceniona na 2,07 mld USD w 2021 r. 
Przewiduje się, że od 2022 do 2030 r. odnotuje skumulowaną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 14,3%.

• Niemiecka firma działająca od 2016 r. oferująca cyfrowe 
szkolenia dla opiekunów psów

• W 2021 r. aplikacja posiadała 4 mln użytkowników. 
Jest dostępna również w Polsce

• W 2021 r. firma pozyskała 3 mln $ od CHANGE VENTURES
(SEED-ROUND)

• Amerykańska spółka giełdowa, która powstała w 2011 r. 
Stworzyła platformę usługową dla opiekunów zwierząt 
(opieka, zakwaterowanie, wyprowadzanie)

• W 2021 r. firma pozyskała 50 mln $ (post-ipo equity)

• W 2021 r. za pośrednictwem platformy zarezerwowano 804 
000 usług. Za każdą z wykupionych usług firma pobiera ok. 
20% prowizji

• Wycena spółki na 2021 r. : 1.4 mld $

• W 2018 r. firma rozszerzyła działalność na rynek europejski

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma 
charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz
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ŹRÓDŁA: 

https://www.crunchbase.com/organization/tractive/company_financials

https://www.crunchbase.com/organization/dogo/company_financials

https://www.crunchbase.com/organization/rover-
com/company_financials

https://www.crunchbase.com/organization/tractive/company_financials
https://www.crunchbase.com/organization/dogo/company_financials
https://www.crunchbase.com/organization/rover-com/company_financials
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Twórcy Petgram

Monika Goździalska
Właścicielka czterech psów.

Założycielka i akcjonariuszka Petgram S.A.

Jordan Wojsym-Antoniewicz
Właściciel psa i trzech kotów.
Prezes Zarządu Petgram S.A.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma 
charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz
szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.

Bartosz Kotliński
Właściciel czterech psów.

Członek Rady Nadzorczej Petgram S.A.



Pomysł na Petgram

Na jakie potrzeby 
odpowiada Petgram?
✓ Bezpieczeństwo
✓ Aktywność

✓ Zabawa i interakcja z innymi 

użytkownikami

✓ Sklep - dostęp do szerokiej gamy 

artykułów zoologicznych

Jak angażujemy 
użytkowników?

✓ Portal społecznościowy

✓ Wyzwania i konkursy

✓ Działalność charytatywna

✓ Działania w social-mediach

✓ Marketing

„Miłośnicy zwierząt, miłośnikom zwierząt.”

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i 
opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji
dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o 
nabyciu akcji Petgram S.A.



Funkcja bezpieczeństwa GPS

Sklep Petgram - Marketplace

Program lojalnościowy - Petcoin

Abonament reklamowy – SMART ADS*

Funkcjonalności Petgram

✓ Profil partnerski, reklamy na mapie, reklamy targetowane, 
zakładka produktowa, kupony promocyjne. 

✓ Profil zwierzaka, udostępnianie postów, przeglądanie zdjęć, możliwość 
polubienia (łapki),obserwowanie użytkowników, konkursy, wydarzenia.

✓ Śledzenie lokalizacji live 24/ 7, bezpieczna strefa, udostępnianie lokalizacji 
znajomym, historia i statystyki ze spacerów, monitor aktywności.

✓ Szeroka gama produktów zoologicznych dla klientów.

✓ System gratyfikacji użytkowników. W ramach programu 
lojalnościowego użytkownicy mogą zbierać tzw. Petcoiny - w zamian 
za wykonywanie m.in. wyzwań terenowych czy branie udziału w 
konkursach. 

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma 
charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz
szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.

Portal aplikacji Petgram

* w trakcie rozwoju



Poznaj aplikację

Aplikacja Petgram została stworzona i przetestowana 
przez ponad 26 tysięcy użytkowników. 
Wprowadzone zostały do niej zmiany zgodnie z ich 
opiniami.

Posiadamy gotowy produkt, który już teraz można 
skalować i monetyzować.

Pobierz tutaj

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru
Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej
nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. 
Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne
są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy
rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.

https://onelink.to/9s7hkf

https://onelink.to/9s7hkf


✓ Aplikacja Petgram jest darmowa

✓ Lokalizator GPS - 239 zł brutto (w tym miesiąc subskrypcji gratis)

✓ Subskrypcja na 1 miesiąc - 19,90 zł brutto

✓ Subskrypcja na 6 miesięcy - 99,90 zł brutto

✓ Subskrypcja na 12 miesięcy - 179,90 zł brutto

Cennik
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Potencjalne źródła przychodów

✓ Subskrypcja
✓ Sprzedaż urządzeń GPS
✓ Marża w sklepie aplikacji
✓ Sprzedaż cyfrowych szkoleń*
✓ Marża ze sprzedaży usług Dog 

walking & Pet-sitting*

✓ Reklamy w Marketplace
✓ Banery reklamowe & Wyróżnione produkty
✓ Promocja Petcoin & Wyzwanie Fotograficzne
✓ Reklamy na tablicy
✓ Post sponsorowany & Reklamy Top Box
✓ Reklamy na mapie
✓ Wyzwanie GPS & Fontanna Petcoinów

✓ Zbiórka charytatywna 
w Petcoinach

✓ Sugerowane produkty 
do zamówienia z e-
książeczką zdrowia

✓ Szkolenia, webinary, 
treningi

KLIENCI INDYWIDUALNI DZIAŁALNOŚĆ PARTNERSKA NON PROFIT

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma 
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* - w trakcie procedowania, 
nieuwzględnione w prognozach 
finansowych



Petgram a konkurencja

Dokładamy Dogo
Lokalizacja - nie
Oferta – nie 
Gamifikacja - tak
Cena urz. – nie dotyczy 
Cena subskrypcji - 9,99 
USD/miesiąc. 99,99 USD/rok
Platforma – tak 

Petgram Whistle Rover Tractive Dogo

Lokalizacja zwierzęcia TAK TAK NIE TAK NIE

Oferta usług dla zwierząt TAK NIE TAK NIE NIE

Gamifikacja TAK NIE NIE TAK TAK

Cena urządzenia 239 zł + miesiąc 
subskrypcji gratis 390 zł Nie dotyczy 219 zł + 43 zł 

subskrypcja = 262 zł Nie dotyczy

Cena subskrypcji 19 zł 39 zł Nie dotyczy 43 zł 9,99 USD/miesiąc, 
99,99 USD/rok

Platforma społecznościowa TAK NIE NIE NIE TAK

Marketplace TAK (w planach 
dalszy rozwój) TAK NIE TAK NIE

Monitoring aktywności TAK TAK NIE NIE NIE

*Monitoring zdrowia TAK TAK NIE NIE NIE

*Baza zaginionych zwierząt TAK NIE NIE NIE NIE
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* - w trakcie procedowania

Źródło:
Opracowanie własne Petgram S.A.



Jesteśmy widoczni – media o nas mówiły 

"Petgram jako pierwszy na świecie, połączył 
wielofunkcyjny portal społecznościowy dedykowany 
właścicielom zwierząt z obrożą lokalizującą GPS.”

„Petgram oferuje liczne funkcje społecznościowe, 
m.in. możliwość stworzenia profilu dla swojego 
pupila, obserwowanie znajomych, udostępnianie 
postów, ich komentowanie oraz polubienie. Aplikacja 
w połączeniu z lokalizatorem GPS Petgram daje 
ponadto pełny nadzór nad czworonogiem.”

„Petgram ma zadbać bezpieczeństwo czworonogów. 
Spółkę, za którą stoi znana z programów telewizyjnych 
Monika Goździalska, wsparli już inwestorzy.”

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma 
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„Monika Goździalska planuje, aby w przyszłości 
firma Petgram dołączyła do grona spółek 
publicznych. To kolejny milowy krok w rozwoju jej 
autorskiego portalu dla miłośników czworonogów.”

Styczeń 2021 r.

Wrzesień 2022 r.
Październik 2022 r.

Wrzesień 2022 r.

„Powstał specjalny „Facebook dla zwierząt” z dodatkową 
funkcją lokalizatora.”

„Koniec z zalewaniem Facebooka zdjęciami 
zwierzaków. Polski startup stworzył Petgram.”

Luty 2021 r.Luty 2021 r.



Statystyki aplikacji
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Historia rozwoju aplikacji
Wskazane funkcjonalności zostały ukończone, przetestowane i są 
gotowe do monetyzowania poprzez zwiększenie rozpoznawalności 
aplikacji.

Poniesione nakłady służyły do rozwoju technologii, 
a dotychczasowy rozwój społeczności odbywał się w sposób 
organiczny bez ponoszenia nakładów marketingowych.

Są to efekty naszych prac od zawiązania Spółki do końca września 
2022 r.

Portal społecznościowy

GPS Petgram oraz 
aktywności grywalizacyjne

Zbiórki karmy w Petcoinach
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Monitoring aktywności 

Petgram Active

Marketplace

Program lojalnoścowy
Petcoin

Wybiegi dla psów



Statystyki aplikacji na sierpień 2022 r.
Stabilny wzrost liczby użytkowników na etapie tworzenia i testowania aplikacji
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Użytkownicy aplikacji Petgram na świecie
18.01.2021 – 22.09.2022
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Kraj

Polska 62,819

Niemcy 1,110

Stany Zjednoczone 586

Włochy 428

Wielka Brytania 305

Holandia 154

Irlandia 130

Liczba 
użytkowników

Instalacje Aplikacji 65,613
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Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu
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Strategie rozwoju,
cele emisyjne
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Strategia
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Jako właściciele i miłośnicy zwierząt tworzymy platformę, odpowiadającą realnym potrzebom wykorzystując możliwie największy potencjał 
monetyzacji poszczególnych modułów.

Każdy element aplikacji ma silnie angażować jej użytkowników. Chcemy rozszerzyć jej działanie o monitoring zdrowia, możliwość tworzenia 
postów i relacji wideo, kalendarz zwierzaka, forum dyskusyjne. W aplikacji zamierzamy również wprowadzić bazę danych zaginionych zwierząt 
oraz rozwinąć jej obecny Marketplace o możliwości oferowania usług dla czworonogów - przez użytkowników i lokalne sklepy zoologiczne.

Planujemy wykorzystać innowacyjne rozwiązania technologiczne, aby doświadczenie korzystania z aplikacji było jednym z ważnych wyróżników 
na rynku.

Planujemy stworzyć anglojęzyczną wersję aplikacji i wyjść na rynki zagraniczne.

Widzimy potencjał rynku poprzez obserwację wielu trendów społecznych świadczących o wzroście znaczenia zwierząt w życiu społecznym. 
Wpływamy na emocje angażując się w akcje charytatywne.

Marketing
1,425,000 zł

do końca Q4 2023

Naszymi nadrzędnymi 
celami są:
Celem ich sfinansowania przeprowadzamy 
emisję akcji o wartości do 3 mln zł. Funkcjonalności

1,075,000 zł
do końca Q4 2023

Przejęcie Petopo.com
500,000 zł

do końca Q4 2022



Przejęcie portalu Petopo

✓ Ideą portalu Petopo jest pomoc bezdomnym 
zwierzętom w znalezieniu kochających właścicieli 
oraz edukacja w zakresie opieki nad nimi.

✓ Celem przejęcia portalu jest promowanie i zachęcanie 
do przemyślanej adopcji. Jest to kolejny krok w 
prowadzonej przez nas działalności charytatywnej.

✓ Użytkownikami strony są osoby, którym leży na sercu 
dobro zwierząt. Dla Petgram jest to również potencjalna 
grupa docelowa.

✓ Kwota potrzebna na przejęcie portalu to 500,000 
zł. Planujemy tego dokonać w 4 kwartale 2022 roku.

✓ Dnia 12 października 2022 roku zawarliśmy z osobą 
fizyczną przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów 
w spółce Petopo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Wpłaciliśmy zadatek na poczet ceny zakupu udziałów, 
a zbywca zobowiązał się zawrzeć z nami umowę 
przenoszącą udziały w ciągu 3 dni od przydziału akcji 
serii B Petgram S.A.
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Działalność marketingowa – penetracja rynku
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@monika.gozdzialska

@prawomarcina

@katiczikss

147k
followersów na instagramie

1,5 mln
followersów na TikToku

175k
followersów na instagramie

N A S I  I N F L U E N C E R Z Y

Co chcemy zrobić od Q4 2022 do Q4 2023?

✓ Marketing programatyczny
✓ Współpraca z influencerami
✓ Akcje promocyjne 

Na intensywne działania 
marketingowe planujemy 
przeznaczyć do 1,425,000 zł.

Akcje
promocyjne



Jakie środki są potrzebne i kiedy ma być dokonane w odniesieniu do poszczególnych kategorii 

Roadmapa rozwoju aplikacji w latach 2022-2023
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Profile partnerskie
– Q4 2022 r.

S1 S2 S3 S4

Rozwój systemu
reklamowego 
– Q4 2022 r.

Rozwój video contentu: 
video posty i relacje
– Q1 2023 r.

Anglojęzyczna
wersja aplikacji
- Q2 2023 r.

Zaginione zwierzę 
w twojej okolicy
– Q2 2023 r.

Kalendarz zwierzaka
– Q3 2023 r.

Dog walking
& Pet-sitting
– Q3-Q4 2023 r.

Forum
Dyskusyjne
– Q3-Q4 2023 r.
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Oferta publiczna
i dane finansowe
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Podstawowe parametry emisji

Liczba i seria akcji objętych ofertą publiczną Nie mniej niż 149.253 i nie więcej niż 448 000 akcji serii B

Cena emisyjna 6,70 zł

Wycena Spółki pre-money na podstawie 
ceny emisyjnej 16.000.000 zł

Transza I (Dużych Inwestorów)

1 mln zł w ofercie – 149.253 akcje serii B

Od 11.10 do 12.10.2022 r.

Brak ograniczeń co do wielkości zapisu

Transza II (Transza CrowdConnect)

2 mln zł w ofercie – 298.747 akcje serii B

Od 13.10 do 9.01.2023 r.

Minimalna wartość zapisu – 500 zł (75 akcji)

Transza uzupełniająca
Akcje nieobjęte w ramach Transzy II

10.01.2023 r.

Próg dojścia emisji do skutku 1 mln zł w ofercie – 149.253 akcje serii B

Miejsce dokonywania zapisów
Platforma inwestycyjna Domu Maklerskiego INC –

CrowdConnect prowadzona pod adresem 
https://crowdconnect.pl/campaigns/petgram

O pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego 
ustalenia tej kolejności Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w sposób uznaniowy.
Szczegółowe zasady dystrybucji zostały przedstawione w Dokumencie Ofertowym, w dziele III, pkt. 7.
Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana
ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a 
rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące
informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a 
prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.

https://crowdconnect.pl/campaigns/petgram


Na co przeznaczymy pieniądze z emisji

Cel emisyjny Planowany termin realizacji Całkowite nakłady 3,000,000 zł

Przejęcie spółki Petopo Sp. z o.o. Q4 2022 500,000 zł

Marketing/Promocja aplikacji oraz produktów Q4 2022 – Q4 2023 1,425,000 zł

Marketing programatyczny Q4 2022 – Q4 2023 712,500 zł

Influencer marketing Q4 2022 – Q4 2023 285,000 zł

Akcje promocyjne Q4 2022 – Q4 2023 427,500 zł

Rozwój funkcjonalności aplikacji Q4 2022 – Q4 2023 1,075,000 zł

Rozwój funkcjonalności Profili reklamowych oraz systemu reklamowego Q4 2022 210,000 zł

Rozwój funkcjonalności video contentu Q1 2023 140,000 zł

Rozwój funkcjonalności kalendarza zwierzaka Q3 2023 70,000 zł

Rozwój funkcjonalności Anglojęzyczna wersja aplikacji Q2 2023 25,000 zł

Rozwój funkcjonalności Marketplace dla usług dogwalking & petsitting Q3 2023 – Q4 2023 350,000 zł

Rozwój funkcjonalności Zaginione zwierzę w Twojej okolicy Q2 2023 70,000 zł
Rozwój funkcjonalności Forum dyskusyjne Q3 2023 – Q4 2023 210,000 zł

Suma 3,000,000 zł

Wskazane cele emisyjne zostały uszeregowane zgodnie z priorytetem ich realizacji w zależności od wartości pozyskanych środków z emisji akcji serii B. Emitent 
wskazuje, że pozyskane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na przejęcie spółki Petopo, a następnie symultanicznie na działalność 
marketingową i rozwój funkcjonalności aplikacji.
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Akcjonariat przed ofertą Akcjonariat po ofercie – próg dojścia do skutku

Akcjonariat po ofercie – objęcie wszystkich akcji serii BMożliwe zmiany struktury akcjonariatu

Dnia 30 września 2022 roku ZWZ Petgram S.A. podjęło uchwałę nr 11 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 298.507 akcji serii C w drodze
subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało uchwalone z 
zamiarem skierowania propozycji objęcia akcji serii C do jednego inwestora
finansowego z którym Emitent jest w trakcie negocjacji biznesowych. W przypadku
pozytywnego rozwiązania negocjacji i objęcia akcji serii C przez inwestora
finansowego, Petgram S.A. zakomunikuje ten fakt. W sytuacji ziszczenia wskazanego
scenariusza akcje serii C będą stanowić 10,48%, a serii B 
(w przypadku objęcia wszystkich akcji w ofercie) będą
stanowić 5,24% ogólnej liczby akcji. W przypadku nie dojścia przez Emitenta i 
inwestora finansowego do porozumienia wskazana uchwała wygaśnie, a oferta akcji
serii C nie zostanie przeprowadzona.
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Wybrane dane finansowe

Pozycja RZiS (dane w PLN)
Na dzień 31 

grudnia 2020 
roku

Na dzień 31 
grudnia 2021 

roku

1 półrocze 2022 
roku

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 
w tym: 0,00 173 346,67 141 666,26

Koszty działalności operacyjnej, w tym: 130 671,00 1 489 136,12 379 371,47

Amortyzacja 0,00 180 105,90 90 052,95

Zużycie materiałów i energii 14 329,00 30 463,86 13 734,60

Usługi obce 97 054,00 387 013,94 150 897,14

Podatki i opłaty 377,00 2 142,39 1289,19

Wynagrodzenia 12 000,00 191 918,54 60 105,12

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 482,00 8 565,47 2,80

Pozostałe koszty rodzajowe 3 429,00 6 730,00 30 000,00

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 682 296,02 33 289,02

Zysk (strata) ze sprzedaży -130 671,00 -1 315 789,45 -237 705,21

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -131 100,00 -1 318 039,98 -237 862,67

Wynik brutto -160 850,00 -1 324 777,52 -238 888,89

Wynik netto -160 850,00 -1 324 777,52 -238 888,89

Poprzednik prawny Emitenta w 2020 roku nie generował 
przychodów ze względu na początkową fazę 
działalności Spółki, w tym prace koncepcyjne oraz 
programistyczne nad produktem oferowanym przez 
Spółkę, to jest aplikacją Petgram. 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 
Spółka odnotowała przychody na poziomie 173.346,67 
PLN. Dnia 18 stycznia 2021 roku aplikacja zadebiutowała 
zarówno na platformie Android (za pośrednictwem 
sklepu Google Play) jak i iOS (za pośrednictwem sklepu 
AppStore), co umożliwiło Spółce generowanie 
pierwszych przychodów ze sprzedaży. 

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka odnotowała 
przychody ze sprzedaży na poziomie 141.666,26 PLN. 
Koszty działalności operacyjnej wyniosły 379.371,47 PLN. 
Do największych pozycji kosztowych zaliczały się usługi 
obce w wysokości 150.897,14 PLN oraz amortyzacja 
w wysokości 90.052,95 PLN. 

Dotychczasowa działalność Emitenta była 
finansowana przez Aniołów Biznesu i Fundusz 
Black Swan. 

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma 
charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz
szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.



Dane bilansowe
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Pozycja Bilansu (Dane w PLN) Na dzień 31 grudnia 2020 r. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Na dzień 30 czerwca 2022 r.

Aktywa trwałe, w tym: 360 212,00 180 106,00 90 052,95

Wartości niematerialne i prawne 360 212,00 180 106,00 90 052,95

Aktywa obrotowe, w tym: 2 549 209,00 2 501 630,41 2 393 898,86

Zapasy (zaliczki na towary i usługi) 2 469 133,00 1 711 948,30 1 709 924,32

Należności krótkoterminowe 36 835,00 39 660,86 78 826,43

Krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne) 43 241,00 241 916,72 19 985,44

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 508 104,53 585 162,67

Suma bilansowa 2 909 421,00 2 681 736,31 2 483 951,81

Kapitał (fundusz) własny, w tym: -155 850,00 2 522 372,33 2 284 483,44

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000,00 14 000,00 240 000,00

Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 3 994 000,00 3 769 000,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -160 850,15 -1 609 709,64

Zysk (strata) netto -160 850,00 -1 324 777,52 -114 806,92

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 3 065 271,00 159 363,98 199 468,37

Zobowiązania krótkoterminowe 3 065 271,00 154 375,21 192 569,51

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 4 989,00 6 898,86



Prognozy finansowe
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2022 2023 2024 2025 2026

Przychody netto ze sprzedaży 642.393 2.660.243 5.246.805 9.031.226 13.802.247

Koszty działalności operacyjnej, 
w tym: 1.277.574 4.362.810 4.886.012 5.713.989 7.020.191

Amortyzacja 95.100 354.792 652.900 969.700 1.286.500

Usługi obce 737.558 2.184.535 2.181.418 2.389.581 2.934.261

Wynagrodzenia 220.000 845.000 936.000 936.000 936.000

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 178.716 801.034 919.133 1.222.148 1.666.871

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej -635.180 -1.702.567 360.793 1.317.237 6.782.055

Zysk (strata) brutto -635.180 -1.702.567 360.793 3.317.237 6.782.055

Zysk (strata) netto -635.180 -1.702.567 259.997 2.686.962 5.493.465
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Prognoza liczby aktywnych użytkowników
aplikacji Petgram
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Projekcja zysku (lub straty) netto Spółki
w ujęciu miesięcznym

Zarząd Emitenta wskazuje, iż prezentowane dane są wartościami prognozowanymi i wyniki finansowe osiągane przez Spółkę Petgram S.A. w przyszłych okresach mogą być od nich różne. Istnieje ryzyko, iż Spółka nie 
zrealizuje zamierzonych celów finansowych, przez co prognozowane tempo wzrostu przychodów i skali działalności nie zostanie zrealizowane. 



Wybrane czynniki ryzyka
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Ryzyko związane z wczesnym etapem działalności Spółki i dotychczasowym brakiem rentowności

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni
przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Ofertowym. Ziszczenie się
dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki
finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.

Petgram Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) powstał w 2020 roku przy czym działalność operacyjną rozpoczął w 2021 roku udostępniając szerokiemu gronu odbiorców swój produkt jakim jest
aplikacja mobilna Petgram. Uruchomieniu aplikacji towarzyszyła początkowa, ograniczona akcja promocyjna, która po zgromadzeniu kilku tysięcy użytkowników została celowo zaniechana ze
względu na zamiar Emitenta, jakim było skupienie się Spółki na dopracowaniu stabilności funkcjonowania aplikacji oraz rozwoju jej funkcjonalności, biorąc od uwagę opinie i sugestie dużego
grona użytkowników testujących produkt Emitenta. Ze względu na to, iż Spółka znajduje się na początkowym etapie rozwoju, dotychczas skupiając się na rozwoju produktu, a nie na pozyskiwaniu
klientów (których Spółka nie chciała zrazić, ze względu na np. niestabilność lub błędy w aplikacji Petgram, dotychczasowe grono użytkowników aplikacji Spółka traktowała jako grono testerskie
swojego produktu), Spółka nie generowała dotychczas i nie generuje przychodów pozwalających na pokrycie kosztów jej działalności. Działalność Spółki była i jest finansowana ze środków
pochodzących z podwyższeń kapitału zakładowego objętych przez dwóch inwestorów o charakterze „aniołów biznesu” będących osobami fizycznymi oraz spółką Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A.
Łączna wartość pozyskanego dotychczas kapitału wyniosła 4 mln PLN. W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 173.346 PLN jednocześnie generując koszty działalności
operacyjnej w wysokości 1.489.136 PLN przez co Spółka osiągnęła stratę netto za 2021 rok w wysokości 1.324.777 PLN. W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży
w wysokości 141.666 PLN, generując koszty działalności operacyjnej w wysokości 379.371 PLN przez co osiągnęła stratę netto w wysokości 238.888 PLN. W związku z powyższym model biznesowy
Spółki nie został jeszcze zwalidowany i istnieje ryzyko, że pomimo pozyskania środków z emisji akcji serii B w kwocie do 3 mln PLN, oferta produktowa Spółki nie spotka się z wystarczającym
zainteresowaniem użytkowników, co w efekcie sprawi, że ujemna rentowność Spółki będzie podtrzymywana. W takiej sytuacji może zaistnieć ryzyko związane z kontynuowaniem działalności
Emitenta, który będzie zmuszony finansować się kolejnymi emisjami akcji lub kapitałem dłużny. Dodatkowo, z uwagi na początkowy etap rozwoju, Spółka spotyka się z typowymi ryzykami dla
danego etapu rozwoju, to jest ograniczonym dostępem do źródeł finansowania, w tym finansowania dłużnego, ograniczoną rozpoznawalnością marki Petgram oraz braku historii pozwalającej na
weryfikację strategii rozwoju Emitenta. Zarząd Emitenta ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie ze względu na opracowaną strategię działalności (która została szerzej
opisana w dziale IV pkt. 6.7. Dokumentu Ofertowego), która poprzez zwiększenie liczby użytkowników ma doprowadzić do osiągnięcia rentowności Spółki. Jednocześnie Zarząd ocenia istotność
ryzyka jako wysoką ze względu na to, że Spółka znajduje się we wczesnej fazie rozwoju.

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu 
akcji i płynności obrotu

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego
kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć
w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. Wskazane ryzyko może wystąpić po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.



Wybrane czynniki ryzyka
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Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju
Strategia rozwoju Petgram S.A. została opisana w dziale IV pkt 6.7. Dokumentu Ofertowego. Głównymi celami strategii rozwoju Emitenta jest zwiększenie bazy użytkowników produktu Spółki poprzez
realizację szeregu działań marketingowych, zakładających działania marketingowe online i współpracę z influencerami, a także wprowadzenie nowych funkcjonalności do aplikacji Petgram
zwiększającą potencjalną liczbę użytkowników i umożliwiających nawiązanie współpracy biznesowej z podmiotami gospodarczymi działającymi w branży zoologicznej, oraz zwiększenie sprzedaży
wewnątrz aplikacji poprzez wdrożenie nowej wersji wewnętrznego sklepu w aplikacji Petgram „Marketplace”. Emitent zamierza również poprzez udostępnienie zagranicznych wersji językowych
aplikacji zwiększyć ekspansję na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckojęzycznego, rynku brytyjskiego, hiszpańskiego oraz amerykańskiego. Emitent zamierza
również wypuścić na rynek akcesoria zwierzęce w postaci dedykowanych szelek dla kotów Petgram. Wskazane działania mają zwiększyć skalę przychodową Spółki skierowaną do klientów
detalicznych oraz stworzyć odnogę przychodową w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi, co zostało szerzej przedstawione w dziale IV pkt. 6.8. Dokumentu Ofertowego. Z uwagi na
zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury ekonomicznej lub prawnej Petgram S.A. może mieć trudności ze zrealizowaniem swojej strategii rozwoju, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie
można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym Emitent będzie musiał dostosować lub zmienić swoje cele i przyjętą strategię. Podobna sytuacja może mieć miejsce jeżeli koszty
realizacji strategii działalności przekroczą planowane nakłady, na przykład w związku z koniecznością podjęcia współpracy z dodatkowymi osobami, zmianami ekonomicznymi powodującymi
nagły wzrost kosztów prowadzonej działalności. Istnieje ryzyko, iż Emitent nie spełni wszystkich założeń swojej strategii rozwoju, bądź wskazane kierunki rozwoju mogą ulec zmianie w zakresie
terminów realizacji w zależności od warunków rynkowych. Emitent stara się minimalizować materializację przedmiotowego ryzyka realizując w pierwszej kolejności te kierunki rozwoju, które
najbardziej w uznaniu Zarządu Spółki przyczynią się do rozwoju Emitenta. Zarząd Emitenta ocenia istotność wskazanego ryzyka jako wysoką ze względu na konieczność zrealizowania przez Spółkę
postawionych celów, dzięki którym możliwy będzie wzrost wartości oraz marżowości Spółki. Zarząd Emitenta ocenia jednocześnie materializację wskazanego czynnika ryzyka jako niską realizując
w pierwszej kolejności te kierunki rozwoju, które najbardziej przyczynią się do rozwoju Emitenta.

Ryzyko niezrealizowania prognoz finansowych

Zarząd Emitenta opublikował prognozy finansowe na 2022 oraz 2023 rok, które zostały przedstawione w dziale IV pkt 6.8. Dokumentu Ofertowego. Zarząd Emitenta wskazuje, iż prezentowane dane
są wartościami prognozowanymi i wyniki finansowe osiągane przez Spółkę w przyszłych okresach mogą być od nich różne. Istnieje ryzyko, iż Spółka nie zrealizuje zamierzonych celów finansowych,
przez co prognozowane tempo wzrostu skali przychodów i skali działalności nie zostanie zrealizowane. Zarząd Emitenta ocenia prawdopodobieństwo materializacji wskazanego ryzyka jako
wysoką ze względu na dynamiczną sytuację makroekonomiczną oraz skłonność konsumentów do wydatków na usługi w przypadku pogorszenia się ich sytuacji finansowej. Istotność wskazanego
ryzyka oceniana przez Zarząd Emitenta jest jako średnia ze względu na założenia rozwojowe Spółki.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni
przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Ofertowym. Ziszczenie się
dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki
finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.



Wybrane czynniki ryzyka

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma 
charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz
szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.

Ryzyko związane z celami emisyjnymi
Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii B, w zamiarze Emitenta mają na celu zwiększenie skali działalności Spółki (między innymi poprzez akwizycję podmiotu z branży Pet-Tech z którym
Emitent dnia 12 października 2022 roku zawarł przedwstępną umowę nabycia udziałów za łączną kwotę 500.000 zł, a także rozwój funkcjonalności aplikacji Petgram oraz szeroko zakrojoną akcję
promocyjną produktu Spółki, strategia działalności Emitenta oraz cele emisyjne szczegółowo zostały przedstawione w dziale IV, pkt. 6.7 niniejszego Dokumentu), a następnie osiągnięcie progu
rentowności poprzez zwiększenie skali przychodowej zarówno w kanałach B2C jak i B2B. Istnieje ryzyko, iż pomimo pozyskania przez Emitenta środków z emisji akcji serii B i realizacji celów
emisyjnych Spółce nie uda się zwiększyć skali działalności w zakładanych wartościach, przez co Spółka nie osiągnie progu rentowności. Istnieje również ryzyko, iż w przypadku nie osiągnięcia
zakładanych przez Spółkę wpływów z emisji akcji serii B, Petgram S.A. nie będzie w stanie zrealizować założonych celów emisyjnych, przez co nie zwiększy w sposób założony skali działalności i nie
osiągnie progu rentowności. W przypadku ziszczenia się wskazanych czynników ryzyka Petgram S.A. nie będzie posiadał zabezpieczonych środków finansowych na swoją bieżącą działalność,
przez co Spółka będzie zmuszona do pozyskiwania kapitału w kolejnych rundach inwestycyjnych, to jest poprzez podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych serii akcji. W
przypadku braku zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów działalności operacyjnej i braku sukcesu (to jest dojścia do skutku) potencjalnych
przyszłych emisji akcji przez Emitenta istnieje ryzyko zagrożenia działalności Spółki, a w konsekwencji jej upadłości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż stara się minimalizować rzeczone ryzyko poprzez
próg dojścia emisji akcji serii B do skutku, ustalony na poziomie 149.253 akcji serii B, którego poziom wpływów środków pieniężnych do Spółki pozwoli na realizację kluczowych w opinii Zarządu
Spółki celów emisyjnych, to jest przejęcie podmiotu działającego w branży Pet-Tech Petopo Sp. z o.o. (dnia 12 października 2022 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną będącą w posiadaniu 100%
udziałów w spółce Petopo Sp. z o.o. przedwstępną umowę nabycia udziałów, na mocy której Emitent wpłacił pełną kwotę w wysokości 500.000 zł na poczet nabycia 100% udziałów w rzeczonej
spółce, a zbywca zobowiązał się do zawarcia z Emitentem umowy przyrzeczonej przenoszącej udziały ze zbywcy na Emitenta w ciągu 3 dni od przydziału akcji serii B Emitenta), działania w zakresie
rozwoju funkcjonalności aplikacji, to jest rozwój funkcjonalności profili reklamowych i systemu reklamowego, a także działania marketingowe w zmniejszonej skali, adekwatnej do poziomu
wpływów środków pieniężnych do Spółki z emisji akcji serii B, co w znaczący sposób ma przyczynić się do zwiększenia skali działalności Emitenta oraz przybliżyć go do osiągnięcia progu
rentowności. Ponadto Zarząd prowadzi wstępne rozmowy z jednym z funduszy Venture Capital, który wyraził zainteresowanie działalnością prowadzoną przez Emitenta. Dodatkowo Spółka
zaznacza, iż w przypadku wpływów z emisji akcji serii B w skali mniejszej niż maksymalna zakładana przez Spółkę wartość Oferty Emitent docelowo zamierza zrealizować wszystkie przedstawione w
niniejszym Dokumencie Ofertowym cele emisyjne, z zaznaczeniem, iż termin realizacji pozostałych funkcjonalności ujętych w celach emisyjnych, a nie wymienionych jako kluczowe w uznaniu
Emitenta będzie przesunięty w czasie, a ich realizacja sfinansowana zostanie ze środków z bieżącej działalności Spółki lub emisji akcji innych niż seria B. Zarząd Emitenta ocenia zarówno istotność
jak i prawdopodobieństwo wystąpienia przedmiotowego ryzyka jako wysokie, ze względu na wczesny etap działalności Spółki oraz brak zwalidowanego modelu biznesowego, a także niepewność
otoczenia makroekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego poziomu inflacji, konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą, a także spodziewanego w Europie spowolnienia
gospodarczego.

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje nienotowane

Emitent wskazuje, że do momentu wprowadzenia akcji serii B Inwestorzy ponoszą ryzyko związane z ograniczeniami w zakresie możliwości zbycia akcji. Akcje serii B będą notowane w obrocie
zorganizowanym na rynku NewConnect dopiero po przejściu procedury wprowadzenia do obrotu przez GPW w Warszawie. Emitent planuje złożyć stosowny wniosek w 2023 roku.

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni
przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w Dokumencie Ofertowym. Ziszczenie się
dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki
finansowe. Poniżej zamieszczono wybrane czynniki ryzyka.



Kontakt

Petgram S.A.

ul. Krakowskie Przedmieście 13,

00 - 071 Warszawa

oferta@petgram.pl

+48 782 516 955
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