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NASZA WIZJAreaktywacja Stoprocent

Sentyment do marki Stoprocent nie zniknął — widzimy 
to w setkach internetowych komentarzy.

Fani cenią ubrania Stopro za bezkompromisową jakość, 
zaskakujące wzornictwo i dbałość o szczegóły, od troczków 
przy bluzach po napisy na metkach.

Zachowując to wszystko, jeszcze w 2022, chcemy po rocznej 
przerwie zaoferować pierwszą kolekcję Stoprocent. Z 
przebudowanym zespołem, przejrzystą strukturą biznesową —
i determinacją, by znowu robić najfajniejszy streetwear w tym 
kraju i nie tylko.

Nie chcemy oddawać spółki jednemu dużemu inwestorowi —  
stąd idea crowdfundingowej emisji akcji.



W 1999 otwarliśmy Stoprocent, bo w Polsce nie było ciuchów, 
które chcieliśmy nosić. Bardzo szybko okazało się, że wokół jest 
mnóstwo osób, które chciały fajnego polskiego streetwearu.

Ubieraliśmy raperów, sportowców i ludzi na ulicy. Jako pierwsi 
w kraju stworzyliśmy streetwearową markę dla dziewczyn.

Pandemia i nierzetelny licencjobiorca sprawiły, że w 2021 
zawiesiliśmy działalność firmy, nie chcąc zaszkodzić jej reputacji.

Zawsze planowaliśmy zreorganizować się i wrócić.
I teraz właśnie wracamy. 

KRÓTKAhistoria Stoprocent



TO HISTORIABo teraz zrobimy to tak jak trzeba!



MODELbiznesowy Stoprocent

Sprzedaż przez własny sklep e-commerce. 
Flagowy showroom jako element komunikacji 
marki, w mniejszym stopniu kanał sprzedaży.

Sprzedaż pierwszej, niewielkiej kolekcji jeszcze 
w 2022, potem stopniowe zwiększanie liczby modeli 
i sztuk.

Rozbudowane kanały socialowe, w tym własny 
kanał YT, oraz intensywna współpraca 
z wybranymi influencerami.

Ubrania i akcesoria w proporcjach 85/15.

Wraz ze wzrostem wielkości kolekcji stopniowe 
skalowanie procesów produkcji i logistyki.

Zakładana średnia wartość koszyka: 180 zł brutto. 1 000 3 000 4 000 7 000 10 000
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BIZNES TO BIZNESjakie mamy prognozy?

źródło: dokument wyceny spółki stanowiący załącznik do dokumentu ofertowego 
emisji, dostępny na stronie emisji; w załączniku wskazane są szczegółowe założenia 

prognoz wyników finansowych

Pierwszą kolekcję planujemy zacząć sprzedawać we wrześniu 
2022. Nie startujemy od zera: mamy wzorniki, pracujemy już nad 
nowymi designami. Mamy też znaną markę i duże grono jej 
fanów. Dzięki temu możemy szybciej dotrzeć do klientów. 

Dzięki minimalizacji kosztów, już w pierwszym roku działalności 
przewidujemy dodatni wynik finansowy. 



POLSKIrynek streetwearu

Wartość rynku mody w Polsce
(źródło: KPMG “Fashion Market in Poland”)

30 mld PLN rocznie

Tyle na tym rynku stanowi streetwear
(źródło: PwC)

10%

Najważniejszych streetwearowych influencerów 
to osoby związane z muzyką
(źródło: Streetwear Impact Report)

65%



CROWDFUNDINGIle zbieramy i na co przeznaczymy 
pozyskane środki?



RYNEKdlaczego nam się uda?

znaczenie e-commerce i social commerce 
w sektorze mody.

popularność streetwearu także w kontekstach 
wcześniej zarezerwowanych dla business casual

jako osobisty środek wyrazu

deskorolki i stały wzrost znaczenia 
kultury hip-hopu.

rosnące

streetwear
popandemiczna

renesans



DLACZEGO WARTO ZOSTAĆinwestorem Stoprocent

Wysokomarżowy biznes
Nasz produkt oparty jest przede wszystkim na własności 
intelektualnej (marka, fasony, nadruki), co pozwala nam 
osiągnąć 18% rentowności w pierwszych latach 
działalności i do 38% w kolejnych.

Wpływ na kierunki rozwoju firmy
Akcjonariusze mogą na bieżąco uczestniczyć w dyskusjach 
w ramach zamkniętej grupy — nie tylko podczas WZA.

Mocna marka i silna społeczność
Nie startujemy od zera: wznawiamy kultową markę 
z lojalnymi odbiorcami.

Konserwatywna wycena i duży procent oferowany
Oferujemy w emisji aż 30% własności spółki wg wyceny 
o 2,5 mln niższej niż wycena oparta na zdyskontowanych 
przepływach pieniężnych.

Dostęp do preorderów i limitowanych dropów
Akcjonariusze zyskują wyjątkową możliwość zamawiania 
modeli jeszcze przed oficjalną premierą danej kolekcji, 
a także zakupu krótkich serii, które nie znajdą się 
w regularnej sprzedaży.



WYCENA100% S.A.

Metoda porównawcza (wskaźnik P/E 
na tle innych firm z sektora modowego)

5,91 mln zł

DCF (zdyskontowany cashflow)
12,92 mln zł

— waga odpowiednio ⅔ i ⅓

Wycena metodami DCF i porównawczą 

10,5 mln zł
finalna wycena spółki pre-money
10,5 mln zł



NASZ TEAM100% S.A.

COO
Strateg i menedżer, promotor rynku 

influencerskiego 

CEO
Innowator, pomysłodawca, inspirator

CMO
marketer, analityk, researcher


