
Regulamin

 Wysyłka dokumentów akcji i pakietów nagród nastąpi w ciągu ok. 2 miesięcy od dnia 
zakończenia emisji. Wynika to z konieczności zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Zakupione akcje sumują się. Oznacza to że inwestor który kupi w trakcie trwania 
emisji np. 2 pakiety po 24 akcje otrzyma jeden dokument akcji i pakiet nagród 
odpowiadający 48 akcjom

 Prawo do pakietu nagród jest po stronie Inwestora który jako pierwszy kupi dany 
pakiet akcji. W przypadku odsprzedania akcji na rynku wtórnym, pakiety nagród nie 
przechodzą na nowego właściciela akcji.

 Oprowadzanie po lecznicy może odbyć się w następujących miastach: Gdynia, 
Katowice, Czechowice-Dziedzice, Lublin, Gorzów Wielkopolski lub Poznań. Termin 
oprowadzania zostanie uzgodniony indywidualnie z inwestorem z minimum 2 
tygodniowym wyprzedzeniem.

 Termin i lokalizacja obiadu z członkami zarządu PPWET S.A. zostaną uzgodnione 
indywidualnie z inwestorem z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

 Roczny zapas karmy ADDVENA oznacza pomnożony 12-krotnie miesięczny zapas 
dowolnej karmy ADDVENA, gdzie przez miesięczny (30 dni) zapas karmy 
ADDVENA rozumie się ilość karmy potrzebną do miesięcznego wyżywienia psa lub 
kota, określonej przez inwestora rasy i wagi zgodnie z tabelą żywienia określoną przez
producenta

 Wprowadzenie karmy ADDVENA do lecznicy 30%  taniej  dotyczy jednorazowego 
zamówienia na kwotę nie wyższą niż 5000 zł netto dla praktyki weterynaryjnej, która 
nie składała PPW Sp. z o.o. zamówień minimum od 30.04.2019

 Jednorazowy rabat 35% na karmę ADDVENA dotyczy jednorazowego zamówienia na
kwotę nie wyższą niż 5000 zł netto dla wszystkich praktyk weterynaryjnych 
prowadzących sprzedaż karm ADDVENA

 Jednorazowy rabat 40% na karmę ADDVENA dotyczy jednorazowego zamówienia na
kwotę nie wyższą niż 5000 zł netto dla wszystkich praktyk weterynaryjnych 
prowadzących sprzedaż karm ADDVENA



 Jednorazowy rabat 15% na zakup karmy ADDVENA dotyczy zakupów za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej VetiApp lub poprzez sklep internetowy pod 
adresem www.panel.veticover.pl Rabat będzie realizowany za pośrednictwem 
dostarczonego kodu rabatowego

 Jednorazowy rabat 15% na zakup pakietu profilaktycznego VetiCover dla psa lub kota
dotyczy zakupów za pośrednictwem aplikacji mobilnej VetiApp lub poprzez sklep 
internetowy pod adresem www.panel.veticover.pl Rabat będzie realizowany za 
pośrednictwem dostarczonego kodu rabatowego
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