
REGULAMIN

promocji dla Inwestorów dokonujących zapłaty za akcje oferowane przez MKW S.A. za
pośrednictwem platformy Beesfund (beesfund.com)

Niniejszy regulamin zawiera warunki skorzystania z promocji dla inwestorów dokonujących zakupu akcji
MKW S.A. z siedzibą w Zakopanem w drodze emisji prowadzonej przez MKW S.A. za pośrednictwem
platformy Beesfund (beesfund.com.), na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 w zw. z art. 430 § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 września 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

1. Osoba, która poprzez portal crowdfundingowy Beesfund, na stronie beesfund.com, sfinalizuje proces
płatności (skutecznie dokona zapłaty) za wskazany poniżej pakiet akcji (zwana w niniejszym Regulaminie
również Inwestorem) otrzyma, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, bez dodatkowych
opłat prawo pobytu w hotelu Hotelu „Tatra” w Zakopanem przy ul. Cyrhla 34 (dalej zwany Hotelem) lub
zniżkę na pobyt w tym Hotelu (szczegóły w § 2 - § 4 poniżej).

2. Warunkiem skorzystania z promocji o której mowa w ust. 1 powyżej, jest osiągniecie przez MKW S.A.
minimalnego progu emisji tj. jeżeli zostanie subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 16.355
(szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji Serii B (minimalny próg emisji).

§ 2.

1. W przypadku gdy Inwestor dokona zapłaty za pakiet o wartości 2.503,80 zł w terminie do dnia 7 grudnia
2021 r. włącznie, będzie uprawniony do pobytu w Hotelu na następujących warunkach: 1 osoba w 1
weekend przypadający w okresie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r., z wyłączeniem
okresu świąteczno-noworocznego (20 grudnia do 02 stycznia), Zameldowanie w piątek od godz 15:00
wymeldowanie w niedzielę do godz. 12:00

2. W przypadku gdy Inwestor dokona zapłaty za pakiet o wartości 5.003,32 zł w terminie do dnia 7 grudnia
2021 r. włącznie, będzie uprawniony do pobytu w Hotelu na następujących warunkach: 2 osoby dorosłe i 1
dziecko w wieku do 4 lat (dziecko nie otrzymuje oddzielnego łóżka) w 1 weekend przypadający w okresie
od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r., z wyłączeniem okresu świąteczno-noworocznego (20
grudnia do 02 stycznia), Zameldowanie w piątek od godz 15:00 wymeldowanie w niedzielę do godz. 12:00

3. W przypadku gdy Inwestor dokona zapłaty za pakiet o wartości 10.002,36 zł w terminie do dnia 7 grudnia
2021 r. włącznie, będzie uprawniony do pobytu w Hotelu na następujących warunkach: 1 osoba na 6
kolejnych dni przypadających w okresie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r., z
wyłączeniem okresu świąteczno-noworocznego (20 grudnia do 02 stycznia), Zameldowanie w piątek od
godz 15:00 wymeldowanie w niedzielę do godz. 12:00

4. W przypadku gdy Inwestor dokona zapłaty za pakiet o wartości 25.003,76 zł lub wyższy, w terminie do
dnia 7 grudnia 2021 r. włącznie, będzie uprawniony do pobytu w Hotelu na następujących warunkach: 2
osoby dorosłe i 1 dziecko w wieku do 4 lat (dziecko nie otrzymuje oddzielnego łóżka) na 6 kolejnych dni
przypadających w okresie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r., z wyłączeniem okresu
świąteczno-noworocznego (20 grudnia do 02 stycznia), Zameldowanie w piątek od godz 15:00
wymeldowanie w niedzielę do godz. 12:00

§ 3.



1. W przypadku gdy Inwestor dokona zapłaty za pakiet o wartości 2.503,80 zł w terminie od dnia 8 grudnia
2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. włącznie, będzie uprawniony do pobytu w Hotelu na następujących
warunkach: 1 osoba w 1 weekend przypadający w okresie od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 14 kwietnia
2022 r. Zameldowanie w piątek od godz 15:00 wymeldowanie w niedzielę do godz.12:00

2. W przypadku gdy Inwestor dokona zapłaty za pakiet o wartości 5.003,32 zł, w terminie od dnia 8 grudnia
2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. włącznie, będzie uprawniony do pobytu w Hotelu na następujących
warunkach: 2 osoby dorosłe i 1 dziecko w wieku do 4 lat (dziecko nie otrzymuje oddzielnego łóżka) w 1
weekend przypadający w okresie od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r. Zameldowanie w
piątek od godz 15:00 wymeldowanie w niedzielę do godz.12:00

3. W przypadku gdy Inwestor dokona zapłaty za pakiet o wartości 10.002,36 zł w terminie od dnia 8 grudnia
2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. włącznie, będzie uprawniony do pobytu w Hotelu na następujących
warunkach: 1 osoba na 6 kolejnych dni przypadających w okresie od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 14
kwietnia 2022 r. Zameldowanie w piątek od godz 15:00 wymeldowanie w niedzielę do godz.12:00

4. W przypadku gdy Inwestor dokona zapłaty za pakiet o wartości 25.003,76 zł lub wyższy, w terminie od
dnia 8 grudnia 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. włącznie, będzie uprawniony do pobytu w Hotelu na
następujących warunkach: 2 osoby dorosłe i 1 dziecko w wieku do 4 lat (dziecko nie otrzymuje oddzielnego
łóżka) na 6 kolejnych dni przypadających w okresie od dnia 28 lutego 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r.
Zameldowanie w piątek od godz 15:00 wymeldowanie w niedzielę do godz.12:00

§ 4.

W przypadku gdy Inwestor w okresie do dnia 15 grudnia 2021 r. dokona zapłaty za pakiet o wartości niższej
niż wskazano w § 2 i § 3 niniejszego Regulaminu (tj. za pakiet o wartości 256,8 zł oraz 500,76 zł) otrzymuje
zniżkę na nocleg w Hotelu w wysokości 5%, w okresie od dnia 16 grudnia 2021 do dnia 14 kwietnia 2022 r.

§ 5.

1. Pobyt w Hotelu, o którym mowa w § 2 i 3 powyżej obejmuje nocleg, a także śniadanie i obiadokolację,
które wydawane są w czasie pobytu, w godzinach wskazanych przez Hotel na warunkach ustalonych przez
Hotel oraz korzystanie z basenu, jacuzzi, saun i siłowni.

2. Pobyt w Hotelu nie obejmuje innych niewymienionych w niniejszym Regulaminie elementów i atrakcji, z
których Inwestor może korzystać odpłatnie na warunkach określonych przez Hotel.

§ 6.

1. W przypadku nabycia prawa do skorzystania z promocji, o której mowa w § 1 niniejszego Regulaminu
Inwestor w celu zrealizowania uprawnienia do pobytu w hotelu zobowiązany jest do samodzielnego
skontaktowania się z Hotelem w celu ustalenia terminu pobytu. Terminy pobytu uzależnione będą od
dostępności miejsc. Należy dokonać telefonicznej rezerwacji pobytu z odpowiednim wyprzedzeniem.
Rezerwacji należy dokonywać w sposób określony przez Hotel. W trakcje rezerwacji Inwestor zobowiązany
jest zaznaczyć, że korzysta z promocji dla Inwestorów organizowanej przez MKW S.A. i podać swoje imię i
nazwisko oraz inne dane jeśli będą one wymagane przez Hotel.

2. Rezerwacji pobytu w Hotelu można dokonywać po osiągnięciu przez MKW S.A. minimalnego progu
emisji. Informacja o zgromadzonym kapitale i wysokości minimalnego progu emisji (próg powodzenia –
70.000,00 zł) znajduje się na portalu Beesfund (beesfund.com).

§ 7.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 listopada 2021 do 15 grudnia 2021.



2. MKW S.A. zastrzega, że w przypadku gdy liczba Inwestorów, którzy nabędą prawa do pobytu w Hotelu
lub zniżki przekroczy liczbę miejsc jakie Hotel przeznaczył dla uczestników promocji, promocja o której
mowa w § 1 niniejszego Regulaminu zostanie zakończona przed zakończeniem emisji.

3. Informacja o zakończeniu promocji zostania ogłoszona na stronie emitenta www.emisje.mkw.com.pl w
dniu następnym po wyczerpaniu liczby miejsc jakie Hotel przeznaczył dla uczestników promocji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, gdy Inwestor dokonał zapłaty za dany pakiet przed
zamieszczeniem ogłoszenia na stronie emitenta www.emisje.mkw.com.pl w przedmiocie zakończenia
promocji, Inwestorowi przysługuje:

1) w przypadku nabycia prawa do pobytu w Hotelu (§ 2 i § 3 niniejszego Regulaminu)- zwrot równowartości
ceny pobytu w Hotelu odpowiadający cenie za okres w jakim Inwestor spodziewał się nabyć prawo do
pobytu, przy zakupie danego pakietu akcji, wg. cen oferowanych przez Hotel w dniu zapłaty za dany pakiet
(np. gdy Inwestor dokonał zapłaty za pakiet uprawniający do pobytu 1 osoby w 1 weekend, zwrot będzie
obejmował cenę jakiej wymaga Hotel za pobyt jednej osoby w 1 weekend wg stawki na dzień dokonania
zapłaty przez Inwestora). Celem uzyskania ww. zwrotu Inwestor zobowiązany jest skontaktować się z MKW
S.A. na piśmie (adres MKW S.A. ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane) podając co najmniej swoje imię i
nazwisko, numer PESEL, informację kiedy i za jaki pakiet została uiszczona zapłata, oraz numer rachunku
bankowego do zwrotu.

2) w przypadku nabycia prawa do zniżki na nocleg w Hotelu w wysokości 5% - zryczałtowany zwrot w
kwocie 50 zł .

5. W przypadku gdy prawo do pobytu w Hotelu lub do skorzystania ze zniżki na nocleg w Hotelu w
wysokości 5% nie będzie mogło być zrealizowane z powodów leżących wyłączenie po stronie MKW S.A.
Inwestorowi przysługuje zwrot na zasadach analogicznych jak w ust. 4 pkt 1) i 2) powyżej z tym, że w
piśmie kierowanym do MKW S.A. należy wskazać dodatkowo przyczynę braku możliwości zrealizowania
danego uprawnienia. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji nieosiągnięcia przez MKW S.A.
minimalnego progu emisji.

6. W przypadku gdy prawo do pobytu w Hotelu lub do skorzystania ze zniżki na nocleg w Hotelu w
wysokości 5% nie będzie mogło być zrealizowane z powodów ograniczeń związanych epidemią COVID19
w terminie do 14 kwietnia 2022 r., ww. uprawnienia będą mogły być zrealizowane do dnia 20 grudnia 2022 r.
z uwzględnieniem dostępności miejsc noclegowych w Hotelu.

7. MKW S.A. zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji przed końcem terminu emisji akcji (tj. przed
dniem 15 grudnia 2021 r.) bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.emisje.mkw.com.pl.
Powyższe nie wpływa na uprawienie Inwestorów do skorzystania z promocji, o której mowa w § 1
niniejszego Regulaminu jeśli przed ogłoszeniem o zakończeniu promocji, na portalu Beesfund
(beesfund.com), dokonali zapłaty za dany pakiet akcji.
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