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Zapraszamy Cię do zostania inwestorem najbar-

dziej innowacyjnej szkoły tańca na świecie, dostępnej 
dla każdego z poziomu telefonu. Zostań inwestorem 

aplikacji Airdance Academy.

Inwestowanie w spółki technologiczne jest jedną 

z najpewniejszych form lokowania kapitału. A inwe-

stowanie w nie w początkowej fazie rozwoju oznacza 

możliwość osiągnięcia jeszcze większych zysków.. 

Może się wydawać, że rynek aplikacji mobilnych 

jest nasycony. My zapraszamy Cię do świata, który 
nie zna narodowości i posługuje się jednym języ-
kiem. Językiem tańca. 

Skąd wziął się pomysł na takie rozwiązanie? 

W czasach pandemii świat zmienia się z zawrotną 

prędkością, my adaptujemy się do nowych zasad, wa-

runków i ograniczeń. Globalna platforma AirDance 

pozwala zarówno amatorom, jak i profesjonalistom 

brać udział w zajęciach Live z najbardziej znanymi in-

struktorami z całego świata. Dla tancerzy to nie tylko 

szansa na naukę i utrzymanie formy bez wychodzenia 

z domu, ale również całkiem nowe możliwości rozwo-

ju. 

Bez dodatkowych kosztów i czasochłonnych po-
dróży można teraz szkolić się z najbardziej znanymi 
trenerami z całego świata – brzmi wspaniale, praw-
da?

Słowo od CEO firmy  
– Joanny Wargala

Wszystko zaczęło w maju 2018 roku. Podczas po-

bytu w Blackpool w Anglii w trakcie największego 

Festiwalu Tanecznego na Świecie. Zauważyliśmy, jak 
ciężkim i kosztownym zadaniem dla tancerzy jest 
możliwość trenowania i szkolenia się u najlepszych 
trenerów na świecie. Są to godziny spędzone w po-

dróży, wiele wyrzeczeń i ogromne koszty.

Po wielu godzinach analizowania rynku i potrzeb 

tego środowiska, postanowiliśmy stworzyć pierwszą 
na świecie platformę umożliwiającą naukę tańca to-
warzyskiego na żywo z najlepszymi nauczycielami 
na świecie nie wychodząc z domu.

W ramach tej aplikacji planowaliśmy uruchomić 

lekcje tańca z gwiazdami światowego formatu. Po-

czątkowo postawiliśmy na parę aktualnych mistrzów 

świata: Yulię Zagoruychenko i Riccardo Cocchiego. 

Jednak w trakcie budowy całej struktury aplikacji 

i planowania działań doszliśmy do wniosku, że nie 

możemy się zamykać na jedną parę taneczną i stwo-
rzymy platformę, na której zgromadzimy wszystkich 
byłych, obecnych i przyszłych mistrzów świata. Tak 

narodziła się idea aplikacji Airdance. 

Od samego początku wzbudziła wielkie zainte-

resowanie – jest to pierwsza platforma na świecie, 

gdzie wszystkie lekcje odbywają się na żywo, a na-

stępnie zostają umieszczone w archiwum.

Już przy samym umieszczeniu apki w sklepach 

Google Play i App Store pojawiły się propozycje od-

kupu pomysłu. Pierwsze ściągnięcie datowane jest 

na 7 stycznia 2020 r. Akcja promocyjna rozpoczęła 

się jedynie na naszych profilach społecznościowych 

i profilach naszych utytułowanych tancerzy, a samo 

to pozwoliło nam w przeciągu zaledwie 3 miesięcy 

uzyskać 2 tysiące subskrybentów. 

Aplikacja jest dostępna na całym świecie. Język 
tańca nie ma narodowości, ani nie zna granic. Nie-

mal w każdym zakątku świata mamy taneczne gwiaz-

dy, które poprzez aplikację udzielają lekcji w tańcach 

standardowych, latynoamerykańskich, bachaty i fit-

ness. 

Aktualnie mamy aktywnych subskrybentów w 74 
krajach, a ich liczba wzrosła do 7 tysięcy.

Co planujemy w najbliższym czasie? Ekspansję 

na rynek chiński. W Chinach liczba zarejestrowanych 

tancerzy tańca towarzyskiego to 36 milionów. Już 

sam widok tej liczby uzmysławia potencjał drzemiący 

w rynku.

Kolejnym etapem jest skupienie się na tańcu użyt-

kowym – social dance, tak żeby każdy znalazł w na-

szej aplikacji coś dla siebie. Jednocześnie na początku 
kwietnia 2021 roku startujemy z nowym formatem 

show tanecznego – LET’s AirDANCE (Każdy Tańczy). 
Na czym będzie on polegać? Podczas programu 

lekcji tanecznych będą udzielać znane gwiazdy z pol-

skiej sceny tanecznej znane z telewizyjnych progra-

mów tanecznych. Do programu będzie mógł zakwa-

lifikować się każdy, a w finale wystąpią najlepsi razem 

ze swoimi tanecznymi idolami. 

Zaproszenie do 
inwestycji w aplikację 
AirDance
Zapraszamy Cię do świata, który nie zna 
narodowości i posługuje się jednym językiem. 
Językiem tańca. 
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Co nas wyróżnia? 

Przedsiębiorstwo musi wykorzystywać zdolno-

ści biznesowe do gry na rynku i wygrywania. Apli-

kacja AirDance jest pierwszą platformą tego typu, 

która pozwala zastąpić lub uzupełnić profesjonal-
ny trening na sali ćwiczeniowej pod okiem trenera, 
a także dostarczyć rozrywki na wyciągnięcie ręki. 

We wdrażaniu modelu biznesowego skupiliśmy się na 

bliskości z klientem. Naszym celem jest dostarczenie 

mu wartości w postaci merytorycznej wiedzy, moż-

liwości opanowania najlepszych technik tańca w lek-

cjach z mistrzami świata. Naszym klientem jest każdy. 

Jest nim profesjonalny tancerz, ten początkujący, jak 

i osoba która pragnie nim zostać, ale boi się wejścia na 

salę treningową. 

Do tego dodaliśmy wybitny produkt, którego 

wartością jest pierwsze na świecie dostarczenie lekcji 

tańca na tak wysokim poziomie w formie kompakto-

wej, dostępnej z każdego poziomu, poprzez stworze-

nie aplikacji której całość i licencji należy do spółki. 

Całość spięliśmy doskonałością operacyjną.

Aplikacja

Platforma szkoleniowa, poprzez którą legendy 

tańca przekazują swoją wiedzę i doświadczenie na 

żywo. Po transmisji nagrania pozostają w archiwum. 

Oglądać lekcję można na dowolnym urządzeniu. Na 

dzień emisji mamy 42 wybitnych trenerów z całego 

świata. Są to wielokrotni mistrzowie świata i Euro-

py. Projekt cieszy się ogromną popularnością wśród 

tancerzy z 74 krajów, ponieważ koszt jednej lekcji na 

żywo z takim mistrzem to nawet 200 do 300 euro 

za 45 min, natomiast miesięczny koszt korzystania 

z aplikacji jest nieporównywalnie niższy. W archiwum 

naszej aplikacji na dzień dzisiejszy jest ponad 1100 

lekcji, co tydzień pojawia się 10-20 nowych, a wszyst-

ko to za 29,99$ miesięcznie, czyli tyle, co koszt 4 za-

jęć w zwykłej szkole tańca.

Specyfiką aplikacji jest nieograniczanie użytkow-

ników ani docelowych klientów do określonych sty-

lów, Pragniemy przyciągać różnorodnością dostoso-

waną do potrzeb i posiadanych umiejętności.

O projekcie
Misją twórców jest rozwijanie tańca na 
świecie i udostępnienie możliwości trenowania 
z najwyższej klasy nauczycielami każdemu, 
z dowolnego miejsca, na dowolnym dostępnym 
urządzeniu. Pracuj z najlepszymi i osiągaj 
niesamowite rezultaty! 
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Token DANCE w ujęciu praktycznym będzie 

walutą świata tańca, umożliwiając użytkownikom 

opłacanie zakupów w sieci partnerskiej, udziału 

w zajęciach, warsztatach i turniejach oraz subskryp-

cji w naszej aplikacji. Użytkownicy będą mogli płacić 

tokenami Dance w ramach sieci partnerskiej AirDan-

ce oraz poza nią, jak również handlować za inne do-

wolne waluty poprzez największe światowe giełdy 

kryptowalut. Token jest nieinflacyjny, ponieważ ilość 

jest ograniczona i jego wartość będzie wzrastać wraz 

z rozwojem całej branży tanecznej, w tym aplikacji 

AirDance, sieci partnerów oraz wzrostem ilości jej 

użytkowników. 

Model biznesowy

Jako AirDance Academy Worldwide sp. z o.o. 

działamy na wielu płaszczyznach, w modelu fran-

czyzy posiadamy sieć stacjonarnych szkół tańca Air-
Dance Academy, jesteśmy organizatorem międzyna-
rodowych szkoleń, a także prestiżowych wydarzeń 
tanecznych m.in. Airdance Christmas Ball oraz Air-
dance Championships, festiwalu AirDanza. A przede 

wszystkim skracamy dystans pomiędzy największy-

mi gwiazdami świata tańca, a tancerzami którzy pra-

gną rozwijać swoje umiejętności pod ich okiem.

Milowym krokiem rozwoju AirDance jest wejście 
na rynek chiński, gdzie jest zarejestrowanych 32 mi-

lionów tancerzy. Rynek ten jest bardzo hermetyczny, 

a możliwość udostępnienia im aplikacji AirDance jest 

przełomowym momentem zarówno dla nas, jak i dla 

nich. 

Brand AirDance w rok od rozpoczęcia działal-

ności stał się najbardziej rozpoznawalnym brandem 

w świecie tańca, co skłoniło nas do wyemitowania 

tokena DANCE, który połączy całą branżę taneczną 

w jedno. Jednocześnie z rozpoczęciem emisji toke-

na DANCE uruchamiamy projekt o nazwie Let’s AIR 
Dance, który udostępniony będzie streamingowo na 

Youtube. Wezmą w nim udział najbardziej znani tan-

cerze popularnego programu Telewizyjnego “Taniec 
z gwiazdami”, wystąpią m.in. Stefano Terrazzino, Jan-

ja Lesar, Krzysztof Hulboj, Walerija Żurawlewa, Ka-

mil Kuroczko i Maciej Zakliczyński.

Model biznesowy aplikacji opiera się o płatną sub-

skrypcje, która kosztuje tylko 29,99$ miesięcznie. 

Dlaczego tylko? Jest to cena nieporównywalnie niższa 

w zestawieniu ze stawkami za lekcję z topowymi szko-

leniowcami, gdzie koszt jednej lekcji waha się pomiędzy 

200-300 euro za 45 min. Oczywiście doliczmy do tego 

podróż i zakwaterowanie. W aplikacji za kwotę 29,99 

dolarów otrzymujemy unikalny kontent na żywo, w do-

wolnym miejscu i czasie, dla Ciebie. 

Aplikacja wpisuje się w trendy, które narzuciła na 

cały świat pandemia. W szybki sposób świat przeszedł 
z offline do online, tworzymy salę taneczną odporną 

na kryzys i zakaz podróżowania.

Cel kampanii tokenowej

Naszym celem, który chcemy osiągnąć razem 

z Tobą jest zbudowanie milionowej społeczności 
tancerzy na całym świecie, ponad wszelkimi ogra-
niczeniami. W trwającej kampanii, na którą przezna-

czamy 1.000.000 tokenów AirDance chcemy zebrać 

kapitał na produktowy rozwój aplikacji, a naszych 

inwestorów ustanowić głównymi ambasadorami 

marki. 

Co z tego będziesz miał jako inwestor? Jako am-

basador marki otrzymasz darmowy dostęp do aplika-

cji na okres 7 dni, którym chcielibyśmy byś podzielił 

się ze swoimi znajomymi, partnerami, kontrahentami 

i współpracownikami. Pamiętaj, że mamy misję, cały 
świat ma tańczyć z AirDance!

Za wspólnie wykonaną pracę pragniemy rozdys-

ponować nagrody w postaci ekwiwalentu pienięż-

nego, proporcjonalnie do wspólnie osiągniętego 

sukcesu. W celu automatyzacji procesu rozlokowa-

nia nagród użyliśmy narzędzia PoS Kanga. Każdy in-

westor po przelaniu posiadanych tokenów na Kan-

ga PoS, raz w miesiącu będzie mógł odebrać swoją 

nagrodę obliczoną proporcjonalnie do posiadanych 

przez AirDance aktywnych subskrybentów w danym 

miesiącu. Innymi słowy, raz w miesiącu pomiędzy 

posiadaczy tokenów DANCE na portfelach Kanga 

Exchange rozdysponowana będzie nagroda pienięż-

na. Zarabiasz na użytkownikach, którzy płacą abona-

mentowo, im więcej użytkowników, tym więcej zysku 

do podziału.

Proces logowania się nowego użytkownika generuje 
nowy token, co zapewnia tokenariuszom transparentność 
„ksiąg” tego rosnącego tanecznego imperium.
Naszym wspólnym celem jest MILION AKTYWNYCH 
SUBSKRYBENTÓW.



Potencjał inwestycyjny 

Dlaczego ta inwestycja jest dla Ciebie opłacalna? 

Teraz jest najlepszy moment na inwestycję, rynek nie 

osiągnął jeszcze nasycenia, a jego tendencja wzro-

stowa dopiero zaczyna nabierać rozpędu. Aplikacja 

posiada już użytkowników w 74 krajach oraz zasięg 

globalny.

Jesteśmy pierwszą wirtualną szkołą tańca na po-

ziomie profesjonalistów

Jeśli to Cię nie przekonuje, poniżej przedstawia-

my, jak będzie wyglądać rozwój aplikacji od strony 

rosnącej liczby subskrybentów, a także kwoty prze-

znaczonej na cashback. 

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest token, który 
legitymuje Cię do bycia członkiem Programu 
Lojalnościowego AirDance, a także zarabiania na 
zwrotach pieniędzy pochodzących z subskrypcji. 
Przeznaczone przez Ciebie środki stanowią 
inwestycję w aplikację mobilną, o już globalnym 
zasięgu.

Subskrybenci 10 000 50 000 100 000 300 000 600 000 1 000 000 1 500 000

Opłacone subskrypcje w danym roku 70 000 420 000 840 000 2 520 000 5 040 000 8 400 000 12 600 000

Przychód airdance/rok $1 400 000,00 $8 400 000,00 $16 800 000,00 $50 400 000,00 $100 800 000,00 $168 000 000,00 $252 000 000,00

Cashback dla tokenariuszy/rok $70 000,00 $420 000,00 $840 000,00 $2 520 000,00 $5 040 000,00 $8 400 000,00 $12 600 000,00

Liczba tokenów na koniec roku 1 883 500 2 303 500 3 143 500 5 663 500 10 703 500 19 103 500 31 703 500

Minimalny cashback na token/rok $0,04 $0,18 $0,27 $0,44 $0,47 $0,44 $0,40

Stopa zwrotu/rok 2,86% 14,03% 20,56% 34,23% 36,22% 33,82% 30,57%

Przewidywany procent aktywnych 
posiadaczy tokenów dance 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00%

Oczekiwany cashback na token/rok $0,04 $0,20 $0,33 $0,64 $0,78 $0,88 $0,99

Oczekiwana stopa zwrotu/rok 2,86% 15,58% 25,69% 48,90% 60,37% 67,65% 76,43%

1 000 PLN 

• 1 miesiąc 
subskrypcji 
w aplikacji

3 000 PLN 

• 3 miesiące 
subskrypcji  
w aplikacji

10 000 PLN

• Rok subskrypcji 
w aplikacji

• Profesjonalne 
ręcznie robione 
buty do tańca 
Aida

50 000 PLN

• 5 lat subskrypcji 
w aplikacji 

• Pakiet 10 lekcji 
tańca w AirDance 
Academy

100 000 PLN

• 10 lat subskrypcji 
w aplikacji

• Pokaz tancerzy 
z tańca 
z gwiazdami 
na wydarzeniu 
osobistym 
inwestora 

• Pakiet 15 lekcji 
tańca w AirDance 
Academy

Pakiety InwestorskieRoadmapa

Przygotowanie dokumentów zbiórki

i emisja tokenów DC

3 miesiące emisji w tym samym roku

10 000 sub./msc

Pierwszy rok

50 000 sub./msc

Drugi rok

100 000 sub./msc

Trzeci rok

300 000 sub./msc

Czwarty rok

600 000 sub./msc

Piąty rok

1 000 000 sub./msc

rok 0 rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6
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W emisji AirDance Academy Worldwide sp. z o.o. 

token stanowi znak legitymacyjny zgodnie z art. 
92115 § 1 KC do bycia członkiem programu lojalno-
ściowego, który będzie uprawniał m.in. do udziału 

w programie cashback. Cashback stanowi nagrodę 
za wsparcie promocyjne i wspólne budowanie spo-
łeczności wokół aplikacji. Na nagrody przydziela-

ne posiadaczom tokenów, którzy posiadają portfel 

elektroniczny na Kanga Exchange oraz przelali to-

keny DANCE do modułu PoS (zautomatyzowanych 

wypłat), spółka przeznacza ok. 5% przychodu firmy 

z subskrypcji. Zasada jest prosta. Każda opłacona 

subskrypcja to 1$ więcej do podziału. 

Tokeny AirDance przyznawane będą za wsparcie 
finansowe Spółki w związku ze stosunkiem umow-

nym pomiędzy użytkownikiem a emitentem. Tokeny 

wydawane przez Spółkę w ten sposób stanowić więc 

będą potwierdzenie posiadania przez ich posiadaczy 

uprawnienia do określonego świadczenia. Z tego po-

wodu zastosowanie do niego znajdą regulacje dot. 

papierów wartościowych zawarte w art. 9216 – art. 

92116 KC, zgodnie z art. 92115 § 1 KC. 

W związku z kampanią promocyjną, w celu zacho-

wania transparentności ksiąg subskrybentów i loka-

lizacji klientów, po zamknięciu emisji pierwotnej bądź 

sprzedaży całej puli tokenów zostanie uruchomiony 

protokół, który do każdej miesięcznej opłaconej sub-

skrypcji przypisywał będzie 1 token DANCE. Z po-

ziomu subskrybenta przyznany mu token jest udzie-

lonym mu rabatem. 

Spółka oświadcza, że oferowany tokeny nie po-
siadają uprawnień wpisujących się w katalog in-
strumentów finansowych określony w art. 2 ust. 1 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Tym 

samym to aktywo cyfrowe nie będzie objęte szczegó-

łowymi wymogami w zakresie obrotu instrumentami 

finansowymi, w tym chociażby w zakresie oferowania 

i nie znajdą w związku z tym również zastosowania 

przepisy ustawy o ofercie publicznej, ponieważ ofe-

rowanie takich tokenów nie będzie wypełniało zna-

mion oferowania akcji czy obligacji.

Tokeny AirDance będą posiadały również charak-

ter waluty wirtualnej. Rozróżnić należy tutaj waluty 

wirtualne. Pierwotnie będzie to waluta nienatywna, 

natomiast w związku z dyspozycją tokenów pomię-

dzy każdą aktywną subskrypcję naszym celem jest 

przekształcenie jej w walutę natywną. W tym celu 

stworzymy smart contract, w którym tokeny te ge-

nerowane będą przez algorytm jako forma nagrody 

za założenie konta i opłacenie subskrypcji. 

Od strony technicznej emisja zostanie przepro-

wadzona z wykorzystaniem nowatorskiej technolo-

gii blockchain. Jej użycie pozwala wznieść standard 

zbiórki na poziomy nieosiągalne dla standardowego 

crowdfundingu. Dzięki zastosowaniu rozproszonego 

rejestru danych każdy zainteresowany będzie mógł 

w prosty sposób dowiedzieć się, ile tokenów obecnie 

znajduje się w obiegu, i jaki zysk został wygenerowa-

ny przez nowych subskrybentów.

Platforma rozliczeniowa

Wybranym rozwiązaniem do przeprowadzenia 

emisji pierwotnej jest platforma Mosaico. Pozwala 

ona zarówno stworzyć odpowiedni token, jak i skon-

figurować oraz uruchomić zbiórkę pieniędzy, auto-

matyzując równocześnie proces zakładania portfela 

przez inwestora oraz przesyłania mu tokenów. 

Dzięki Kanga Exchange rozliczenia z posiadacza-

mi tokenów będą dokonywać się praktycznie auto-

matycznie. Kanga Exchange zapewni także możli-

wość obrotu tokenami, a także dostarczy bramkę 

płatności, która umożliwi płatność nimi za usługi 

AirDance. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie sys-

temu do wypłat cashbacku. W pierwszej fazie projek-

tu będą one dokonywane z użyciem funkcjonalności 

o nazwie Kanga PoS. Po przeniesieniu swoich toke-

nów do dedykowanego portfela inwestor będzie miał 

możliwość otrzymania przysługującej mu dywiden-

dy w oPLN, czyli cyfrowym odpowiednik Polskiego 

Złotego w postaci tokena na blockchain Ethereum 

(tzw. stablecoin). Omega PLN ma bardzo przybliżony 

Koncepcja prawna

kurs wymiany 1:1 do Polskiego Złotego. Stablecoina 

możesz też przechowywać w aplikacji mobilnej lub 

dowolnie przesyłać innym na portfele obsługujące 

tokeny ERC-20. Inwestor decydując się na wypłatę 

swojej dywidendy w złotówkach po prostu sprze-

daje je za złotówki na Kanga Exchange. Legalność 

tego typu rozwiązań potwierdziła Komisja Nadzoru 

Finansowego w Polsce. Rozwiązanie to stwarza rów-

nież wygodną sytuację podatkową, ponieważ poda-

tek w wysokości 19% podstawy tytułem sprzedaży 

kryptowalut powstaje dopiero w momencie zamiany.

Technologia tokena AirDance

Tokeny zostały wyemitowane w sieci blockchain 

Ethereum w najbardziej popularnym i rozpowszech-

nionym standardzie ERC-20. Założeniem jest, że 

wraz z każdą nowo opłaconą subskrypcją w obrocie 

pojawiać się będzie nowy token DANCE, który otrzy-

ma subskrybent. Tak powstałe tokeny będą nieroz-

różnialne i każdy będzie identyczny. Wraz z tokenami 

zaoferowanymi w ramach emisji stanowić one będą 

pełną pulę uprawioną do podziału cashbacku. 

Wszystkich wyemitowanych tokenów jest 

1.000.000.000 (słownie: jeden miliard). W pierwszej 

emisji do sprzedaży pierwotnej wystawiony zosta-

nie 1.000.000 (słownie: jeden milion) tokenów, zaś 

kolejne tokeny będą rozdysponowywane w propor-

cji jeden token do jednej opłaconej miesięcznej sub-

skrypcji. 

Koncepcja 
technologiczna
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Obrót wtórny na giełdzie Kanga 
Exchange

Inwestorom albo inaczej tokenariuszom zapew-

niamy obrót zakupionymi przez nich tokenami na 

rynku wtórnym już od momentu zakończenia emisji. 

W naszym przypadku miejscem listingu będzie Kan-

ga Exchange. Jest to giełda kryptowalut i kryptoakty-

wów skupiająca ponad dziesięć tysięcy inwestorów. 

Co daje obrót wtórny i dlaczego jest to tak istotny 

element tokenizacji? Duża płynność na rynku wtór-

nym oraz ograniczona ilość danego aktywa sprawia, 

że tokeny będą zmieniały swoją wartość. Wpływa to 

na atrakcyjność przyszłych projektów oraz na samą 

wycenę produktu zgodnie z prawem popytu i podaży. 

Jednocześnie Inwestor ma możliwość wyjścia z inwe-

stycji w dowolnym momencie po rynkowej cenie ak-

tywa.

Tokenomia

Cena emisyjna tokena: 5,00 PLN
Liczba wyemitowanych tokenów: 1.000.000.000
Liczba tokenów przeznaczonych do sprzedaży: 0,1%

Emitent w przeprowadzonej pre-emisji sprzedał 

dodatkowe 813 500 tokenów, co należy uwzględnić 

w tokenomii i dalszych rozliczeniach z tokenariuszami.

SoftCap i HardCap

Przyjęło się, że nieosiągnięcie soft capu skutkuje 

zwrotem zainwestowanych pieniędzy inwestorom. 

Soft cap będzie w tym przypadku ustanowiony na 1,3 

mln PLN, natomiast z uwagi na fakt, że emitent może 

sfinansować przedsięwzięcie z własnych środków, 

próg ten będzie ustalony jedynie orientacyjnie, a jego 

osiągnięcie będzie świadczyło o powodzeniu zbiórki.

Każda decyzja inwestycyjna powinna być poprze-

dzona wnikliwą analizą ryzyk związanych zarówno 

z działalnością Emitenta, jak również środowiska, 

w którym funkcjonuje. Poniżej przedstawiamy nie-

które ze wspomnianych ryzyk, które nie stanowią 

zamkniętego spisu. Należy brać pod uwagę wy-

stąpienie również innych sytuacji, mających wpływ 

na podejmowaną decyzję inwestycyjną. Dobór opi-

sanych ryzyk jest związany z podstawową działalno-

ścią AirDance Academy Worldwide sp. z o.o. Należy 

mieć świadomość co do złożoności procesów zacho-

dzących na rynku oraz otoczeniu zewnętrznym i ma-

jących wpływ na funkcjonowanie Spółki. Wiele czyn-

ników jest zupełnie niezależnych i pochodzących 

z zewnątrz organizacji. 

Ryzyko interpretacji przepisów 
podatkowych 

Ryzyko narażone na błędne lub nieprecyzyjne 

zapisy prawno-podatkowe. Skutkiem takiej sytuacji 

może być powstanie rozbieżności interpretacyjnych 

między innymi w przypadku podatku dochodowego 

lub VAT-u. Istnieje zagrożenie dotyczące interpretacji 

przeprowadzonej przez odpowiedni ze względu na 

siedzibę Spółki organ skarbowy, którego stanowisko 

względem spraw podatkowych będzie inne niż przy-

jęte przez AirDance Academy Worldwide sp. z o.o. 

Trzeba mieć na uwadze, że taka sytuacja może mieć 

miejsce, co mogłoby wiązać się z nałożeniem na Spół-

kę kary i jednoczesnym negatywnym wpływem na 

osiągnięte wyniki finansowe, przy czym zagrożenie 

to, przyjmując realizowane projekty, nie wydaje się 

wysokie.

Ryzyko niestabilnego otoczenia 
prawnego 

Otoczenie prawne ulega częstym zmianom. Wy-

stępują braki jednolitych wykładni przepisów oraz 

funkcjonują wewnętrznie sprzeczne przepisy przy-

czyniające się do braku pewności funkcjonowania 

niektórych obszarów gospodarki. Taki stan może ne-

gatywnie odbijać się na wynikach finansowych pod-

miotów gospodarczych, co dotyczy również AirDan-

ce Academy Worldwide sp. z o.o..

HardCap
5 000 000

SoftCap
1 300 000

Czynniki ryzyka
Ryzyko związane z nieuzyska-
niem 100% zakładanego kapitału

Z uwagi na fakt, że AirDance Academy World-

wide sp. z o.o. znajduje się w posiadaniu zarówno  

know-how, jak i działające aplikacji z aktywnie płacą-

cymi użytkownikami, zebrany kapitał stanowi jedynie 

płaszczyznę poglądową dla popytu na tokeny. Dzięki 

zebranym środkom rozwój aplikacji byłby możliwy 

w krótszym odstępie czasu, natomiast nie pozyskanie 

100% zakładanego kapitału nie oznacza fiaska dla in-

westorów oraz spółki. 
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Zespół AirDance

Joanna Wargala, CEO

Joanna Wargala jest intuicyjną businesswoman, 

niesamowitą entuzjastką tańca, Mistrzynią Świata 

w tańcach latynoamerykańskich w kategorii ProAm, 

cieszącą się powodzeniem inwestorką, filantropką 

i właścicielką marek BeReady oraz AirDance, a także 

prywatnie matką. Jest praktycznym dowodem pozy-

tywnej psychologii w biznesie i życiu prywatnym, co 

pomogło jej stać się wizjonerką dzisiejszego przemy-

słu tanecznego.

Olexandr Latushkin, COO

Olexandr Latushkin jest biznesmenem, choreo-

grafem i właścicielem marki AirDance Spot. Nadzo-

ruje wszystkie operacje AirDance na całym świecie, 

a także obsługę klienta i wsparcie. Kieruje zespołem 

projektowym oraz działem IT i marketingu. 

Łukasz Wargala, CEO

Łukasz Wargala jest biznesmenem, inwestorem 

i właścicielem marek AirDance oraz BeReady. Jest 

wziętym motocyklistą wyścigowym, drugim polskim 

sportowcem w historii Moto GP. Jest także amator-

skim golfistą, zwycięzcem wielu turniejów w Polsce 

i za granicą.

Vladimir Sharapov, AirDance Academy Warsaw

5 krotny mistrz Ukrainy, Akademicki Mistrz Euro-

py, aktualny Vice mistrz Polski w tańcach latynoame-

rykańskich. Utalentowany trener i choreograf, ojciec 

4 dzieci. Vladimir jest odpowiedzialny za rozwój sieci 

szkół tańca AirDance Academy na całym świecie, or-

ganizacje szkoleń i turniejów tańca.


