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Crowdfunding udziałowy w Polsce
http://crowdangels.pl

Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) to nowa i rewolucyjna forma pozyskiwania kapitału od
internautów za pomocą specjalistycznych platform internetowych. Fundusze mogą być zbierane na różne cele,
takie jak tworzenie projektów kreatywnych, czy finansowanie młodych biznesów we wczesnej fazie wzrostu.
Za każdym razem i za każde wsparcie inwestorzy otrzymują wymierne korzyści. Przy wspieraniu projektów
kreatywnych, mogą to być produkty wytworzone przy pomocy wsparcia społeczności np. egzemplarz książki,
a w przypadku wsparcia projektów biznesowych, finansujący otrzymują w zamian udziały we wspieranych
firmach. Spółka Crowdfunding sp. z o. o. jako pierwsza i jedyna w Polsce stworzyła platformę internetową -
crowdangels. pl - dedykowaną projektom biznesowym. Użytkownicy tego serwisu, dzięki darmowym
narzędziom mają możliwość tworzenia projektów wedle wytycznych serwisu i ubiegania się o wsparcie
finansowe internautów. Serwis crowdangels. pl stawia tylko jeden warunek - spółki poszukujące wsparcia
muszą zaoferować wspierającym udziały w projekcie w zamian za dofinansowanie. Finansowanie projektów
polega na zbieraniu wielu drobnych wpłat od zainteresowanych inwestorów. Innowacyjne spółki oferujące
swoje udziały zbierają kapitał na konkretny projekt. Inwestorzy natomiast mają możliwość zapoznania się z
biznes planem oraz projekcjami finansowymi przedstawionymi przez spółkę i na ich podstawie mogą
dokonywać decyzji inwestycyjnych. Dotychczas to co było zarezerwowane dla dużych funduszy
kapitałowych, czy inwestorów dysponujących sporym kapitałem, stało się możliwe dla każdego. Aktualnie
każdy, kto dysponuje wolną, drobną kwotą rzędu nawet kilkuset złotych, dzięki serwisowi crowdangels. pl,
może stać się udziałowcem i współwłaścicielem nowatorskiej spółki. Spółki, która może stać się potentatem w
swojej innowacyjnej dziedzinie w okresie kilkunastu lat. Zainwestowane kilkaset złotych dzisiaj może
przynieść zyski w przyszłości.
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