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Oferta

Zainteresowany inwestor wysyła wiadomość 

(tyt. „Zainteresowanie inwestycją”) na adres 

asi@mercaton.pl

ź Prezentację dotyczącą  inwestycji

W odpowiedzi Mercaton ASI przesyła Inwestorowi:

ź Formularz inwestora

ź wniosek o uznanie inwestora za klienta profesjonalnego 

wraz z oświadczeniem klienta o znajomości zasad 

traktowania klientów profesjonalnych oraz wzory 

dokumentów do zapoznania się
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Twoje dane

ź adres e-mail

ź kwota inwestycji

ź adres korespondencyjny

ź nr i ważność dowodu osobistego/paszportu

ź adres zamieszkania

ź PESEL, 

ź numer konta

W przypadku pozytywnej decyzji Inwestora przesyła on,

niezbędne dane do zawarcia umowy inwestycyjnej:

ź telefon

ź imię i nazwisko

oraz

Wypełniony i podpisany skan wniosku 

o uznanie klienta za klienta 

profesjonalnego  z oświadczeniem 

klienta o znajomości zasad 

traktowania klientów profesjonalnych. 

(Inwestor może zainwestować jeśli 

spełnia przynajmniej 1 warunek 

opisany we wniosku)
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Cena nominalna udziału: 50 zł

Inwestycja min. - 1000 udz. - 50 000zł
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Dokumenty

inwestorskie

Po zakwalifikowaniu Inwestora jako 

klienta profesjonalnego Mercaton ASI 

przesyła na jego adres korespondencyjny 

komplet dokumentów inwestorskich 

(2 kopie poświadczonej notarialnie 

imiennej umowy inwestycyjnej).

Na adres e-mail Inwestora Fundusz 

przesyła również przygotowane imiennie 

pełnomocnictwo. 

Dokumenty te w dalszym etapie należy 

podpisać u notariusza.
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04Wpłata

Nr rachunku bankowego: 

Inwestor po otrzymaniu dokumentów dokonuje wpłaty na poczet 

objęcia udziałów (iloczyn liczby subskrybowanych udziałów i ich 

ceny nominalnej)

Dane do wpłaty: 

MERCATON ASI sp. z o.o.

Tytułem: 

40 2490 0005 0000 4530 1028 1265

wpłata zgodnie z umową inwestycyjną

W tytule przelewu nie trzeba podawać 

imienia, nazwiska ani PESEL, 

weryfikacja wpłacającego będzie 

w oparciu o dane nadawcy przelewu.

Wpłata musi być realizowana 

z rachunku bankowego którego 

właścicielem lub współwłaścicielem 

jest inwestor.
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Objęcie udziałów

Następnie Inwestor przesyła 1 egzemplarz umowy inwestycyjnej 

i pełnomocnictwo oraz podpisany wniosek o uznanie klienta za klienta 

profesjonalnego na adres korespondencyjny Mercaton ASI sp. z o.o. 

(ul. Powstańców Śląskich 121/208, 53-332 Wrocław)

ź celem udzielenia przez inwestora dla przedstawiciela Funduszu 

pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o objęciu udziałów, które 

wymaga formy aktu notarialnego (koszt ok. 100-130 zł)

ź poświadczenia notarialnie podpisu na 2 egzemplarzach umowy 

inwestycyjnej, które wcześniej otrzymał od Funduszu. 

(koszt to ok. 25 zł)

Koszty notariusza ponosi Inwestor

W kolejnym kroku Inwestor umawia wizytę u notariusza:

Po uzyskaniu kompletu dokumentów od wszystkich Inwestorów zostanie 

zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników aby podjąć uchwałę 

o podwyższeniu kapitału zakładowego

Pełnomocnik na podstawie udzielonych pełnomocnictw obejmuje udziały 

w Mercaton ASI w imieniu inwestorów (1 kopia dokumentu zostaje odesłana 

do każdego Inwestora)– koszty notarialne ponosi Fundusz.

Zarząd Mercaton ASI po skompletowaniu dokumentów składa wniosek do 

KRS o wpis podwyższonego kapitału zakładowego.

Zostałeś Inwestorem!

Mercaton ASI przesyła do Inwestora na adres 

korespondencyjny oświadczenie o objęciu 

udziałów w formie aktu notarialnego. 



W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 

prosimy o wiadomość na adres e-mail: 

asi@mercaton.pl


