
Beczki

Palikota

2022

Whitepaper



01

JPW 2022 Whitepaper

Wstęp

Kolekcjonowanie limitowanych i ekskluzywnych towarów jest 
jednym z najnowszych trendów rynkowych. Dotyczy to także 
alkoholi. Nabywanie aktywów takich jak limitowane dobra 
konsumpcyjne lub rzadkie przedmioty kolekcjonerskie, stało 
się atrakcyjne w ostatnich latach ze względu na ich 
ograniczoną dostępność. Trunki wysokoprocentowe 
podlegają ograniczeniom podaży, gdyż muszą leżakować i 
nabierać walorów smakowych, a browary i destylarnie mają 
ograniczone zdolności produkcyjne, co automatycznie 
przekłada się na limitowaną dostępność ich produktów. 
Warto dodać, że według raportów Nielsena z lat 
poprzednich, whisky stanowi w Polsce trzeci największy 
koszyk zakupowy wśród wybieranych alkoholi. W 2019 roku 
odnotowano dwucyfrowy wzrost jej sprzedaży, a trend ten 
jest napędzany przez produkty rzemieślnicze i edycje 
limitowane takie jak produkt oferowany w ramach niniejszej 
emisji.



Dodatkowym gwarantem jakości i sukcesu naszej whisky jest 
CEO tego przedsięwzięcia - Janusz Palikot, który odpowiada
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za sukcesy takich firm jak Ambra (lider rynku wina w Polsce), 
czy Polmos Lublin.



Kolekcja alkoholi jest prawdopodobnie jednym z 
najlepszych środków przechowywania wartości, jakie 
można znaleźć w aktualnym otoczeniu ekonomicznym. 



Mając to na uwadze, istotnym z punktu widzenia zarówno 
nabywcy tokenów, jak i ich emitenta jest możliwość 
odnawiania umowy rezerwacyjnej whisky dla kolejnych 
produkowanych przez nas partii alkoholu. 



Dodatkowo, projekt Beczki Palikota jest tworzony przez 
zespół doświadczonych osób mających wieloletnie, branżowe 
doświadczenie, którzy w swojej pracy budują rynek i tradycję 
beczkowanego, staropolskiego alkoholu, który przetrwa 
stulecia, jeśli będzie traktowany z należną mu estymą.



03

JPW 2022 Whitepaper

Alkohol jako aktywo

Gdybyśmy tworzyli drzewo genealogiczne alkoholi, okowita i 
whisky byłyby rodzeństwem, jeśli nie bliźniakami syjamskimi. 
Pochodzenie ich nazewnictwa ma swoje źródło w łacinie – 
aqua vitae (łac. woda życia). Narody słowiańskie tę nazwę 
przywłaszczyły, ale już Celtowie przetłumaczyli ją na własną 
mowę – uisge beatha. Do czasów współczesnych, choć w 
nieco zmienionej formie, przetrwał tylko pierwszy człon – 
whisky, różnie zapisywany w zależności od regionu świata. 
Powyżej formy użyją Szkoci i Kanadyjczycy, z kolei 
Irlandczycy i Amerykanie, z dużym prawdopodobieństwem, 
użyją zapisu whiskey.



Z początku metody wytwarzania obu alkoholi były tożsame – 
produkowano je zarówno z owoców, jak i słodowych zbóż.

Dlaczego warto kupować alkohol,

nie mając zamiaru go wypić?
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Z biegiem stuleci „syjamskie bliźnięta” rozdzielono. Whisky 
nabrała konkretnej formy, opartej na produkowaniu jej 
jedynie ze zbóż. Okowita pozostała zaś przy swojej 
pierwotnej formie, gdzie źródłem cukru niezbędnego do 
procesu fermentacji mogą być zarówno owoce, jak i zboża. 
Dziś rodzeństwo destylatów rozróżnia także leżakowanie. 
Bardziej pierwotny charakter okowity pozwala na dowolność 
– można ją pić "świeżą" lub starzoną w drewnianych 
beczkach. Jedną z takich odmian jest ceniona przez 
specjalistów polska żytnia Starka. Whisky z kolei, by alkohol 
uznać za pełnogatunkowy, wymaga leżakowania w 
drewnianych beczkach przez ściśle określony czas.



Łatwo zatem zauważyć, że rygor narzucony w procesie 
produkcji whisky mocno zdefiniował jej współczesny 
charakter. Warto jednak pamiętać, że wciąż jest to bliski 
krewny okowity, która jako gatunek alkoholu jest pojęciem 
szerszym, zawierającym w sobie whisky. Wszakże 
wyprodukowana ze zbóż, starzona w drewnianej beczce 
okowita nie będzie niczym innym, jak whisky właśnie.



W tym historycznym kontekście, poniższa tabela wskazuje na 
różne aspekty whisky, które czynią z niej aktywo, a nie tylko 
towar konsumpcyjny:
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TRWAŁOŚĆ

Whisky to chyba jedyne

aktywo, któremu służy

spokój – im dłużej leżakuje, 
tym ciekawszych walorów 
smakowych nabiera i tym 
więcej kosztuje

STAŁY WZROST

WARTOŚCI

Na przestrzeni lat, których 
upływ powoduje 
powstanie whisky z 
okowity wartość trunku 
wzrasta.

UNIWERSALNOŚĆ

Alkohol był, jest i będzie 
uniwersalnym i docenianym 
prezentem wręczanym na 
różne okazje. Jakże 
fantastycznym prezentem 
może być 20-letnia whisky 
podarowana na 20. urodziny!

STABILNOŚĆ

I PEWNOŚĆ

Czy można kupić whisky, 
celem zabezpieczenia na 
emeryturze? 
Kilkudziesięcioletni alkohol 
jest tak rzadkim i unikalnym 
towarem na rynku, że zawsze 
będzie miał wysoką wartość.
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Środek

przechowywania


wartości

Strategie przechowywania wartości, to zagadnienie z którym 
boryka się znaczna część społeczeństwa dbająca o swoją 
przyszłość. Naturalnym środkiem przechowywania wartości 
są złoto, srebro oraz dobra luksusowe np. biżuteria, których 
atrakcyjność polega na ich ograniczonej dostępności. Należy 
się więc zastanowić jak w tym kontekście wypada alkohol.



Rozpocznijmy od beczek, bo to właśnie od nich zaczyna się 
nasza historia. Nasze beczki pochodzą z Kolumbii, a drewno 
stosowane do ich wyrobu to andyjski biały dąb. Stamtąd 
beczki trafiają do najlepszych destylarni na świecie: w Szkocji, 
Irlandii, Stanach Zjednoczonych, a teraz także w Tenczynku. 
Następnie zostają zalane destylatem produkowanym w 
miedzianych alembikach. Nasz destylat przygotowywany jest 
według receptur stosowanych przez najlepszych specjalistów 
od whisky na świecie, z użyciem słodu dymionego torfem,
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czemu nasza okowita zawdzięcza aromat, w którym 
wyczuwalne są dymne nuty.



Powstała w ten sposób okowita leżakuje w dębowych 
beczkach o pojemności 60 litrów w historycznych piwnicach 
Browaru Tenczynek. Alkohol dojrzewa i z upływem czasu 
nabiera charakteru. Im dłużej trwa leżakowanie, tym 
bogatszych walorów smakowych nabiera whisky, a im 
bogatsze walory trunku, tym wyższa jego wartość.



Podsumowując, beczki whisky magazynują i kumulują 
wartość na skutek upływu czasu, a z jego upływem związany 
jest wzrost jakości trunku. Co więcej, w przypadku naszej 
whisky istnieje znaczne ograniczenie podaży, wynikające z 
ograniczonych zdolności produkcyjnych. Nasza whisky jako 
aktywo ma także charakter deflacyjny, gdyż każda partia 
wyprodukowana w danym roku obejmuje określoną ilość 
butelek, a ich dostępność i liczba się zmniejszają, ponieważ 
część jest wraz z upływem czasu konsumowana.
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Browar Tenczynek

Historia Browaru w Tenczynku sięga co najmniej 1553 roku. 
Przez wiele lat tutejsi piwowarowie doskonalili receptury i 
metody warzenia piwa, co zaowocowało wieloma nagrodami i 
rozgłosem wykraczającym daleko poza granice Małopolski. 
Zmodernizowany w 2014 roku Browar pozostaje wierny 
swojemu dziedzictwu, łącząc tradycyjne podejście do 
warzenia piwa z nowymi rynkowymi trendami. Zdobywane 
medale to nie tylko zasługa ciężkiej pracy piwowarów z 
Tenczynka, ale też historycznych piwnic, które zapewniają 
przechowywanym tam alkoholom optymalne warunki 
leżakowania. 



Dębowe beczki wypełnione destylatem będą składowane 
właśnie w tych historycznych piwnicach Browaru w 
Tenczynku.

Informacje ogólne



09

JPW 2022 Whitepaper

Perspektywy

Tenczyńska Okovita S.A., dzięki zakończonej dużym 
powodzeniem akcji crowdfundingowej planuje działanie w 3 
obszarach:

Produkcji tradycyjnej Tenczyńskiej Okovity, 
destylowanej trzykrotnie wedle receptur z XIX w.

w sposób rzemieślniczy.

Rozwinięcia programu serii piw leżakowanych w 
beczkach po różnego rodzaju alkoholach, w tym 
także po Okovicie Tenczyńskiej. Wyprodukowane 
pierwsze piwo z tej serii pod nazwą RIS Barrel 
Aged zostało nagrodzone medalami na konkursach 
piwnych: Konsumencki Konkurs Piw Chmielaki 
2019 i Good Beer 2019.

Stworzenia tap roomu w piwnicach Browaru 
Tenczynek. Będzie to klimatyczne miejsce, w 
którym serwowane będą Okovita, piwa leżakowane 
i piwa tenczyńskie.
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Większościowy właściciel emitenta - Manufaktura Piwa, 
Wódki i Wina S.A., po odniesionym sukcesie w 
browarnictwie, pragnie kontynuować historię zakładu w 
Tenczynku. Celem jest odświeżenie portfela whisky na 
polskiej półce, o kraftowy trunek wytwarzany według 
tradycyjnych receptur, pozyskanych od najlepszych 
distillerów na świecie. Pierwsze butelki trunku, które można 
zarezerwować już dziś, zostaną rozlane w 2026 roku w 
Browarze Tenczynek lub w partnerskim Browarze 
Niechanowo.



Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na 
zakup beczek w Kolumbii, nastaw alkoholu oraz 
przygotowanie warunków i infrastruktury niezbędnych do 
leżakowania whisky.

Token emitowany w ramach emisji objętej niniejszym 
whitepaper stanowi potwierdzenie zawarcia umowy 
rezerwacji butelki whisky wyprodukowanej przez Tenczyńska

 Okovita S.A. Tokeny zostaną wyemitowane w sieci

Token JPW22 Prem
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blockchain Polygon, jednym z najpopularniejszych 
protokołów L2, kompatybilnych z blockchainem Ethereum. 
Zgodnie z założeniem, jeden Token stanowić będzie 
odzwierciedlenie rezerwacji 0,5 litra whisky niezależnie od 
ceny, po jakiej zostanie nabyty.



Wyemitowane Tokeny będą odpowiadały konkretnej partii 
alkoholu, której produkcja rozpoczęła się w pierwszym 
kwartale roku 2023. Po upływie trzech lat od zalania beczek 
surowcem, na zasadach określonych w Regulaminie 
rezerwacji, nabywcy Tokenów będą mieli możliwość odbioru 
alkoholu lub pieniędzy z jego sprzedaży. W przypadku braku 
podjęcia przez klienta stosownej decyzji o odbiorze whisky 
lub jej sprzedaży, emitent będzie uprawniony do jej 
sprzedaży, a kwota w ten sposób uzyskana (na zasadach 
określonych w Regulaminie rezerwacji), zostanie ponownie 
alokowana w imieniu klienta na kolejne 3 lata (w wysokości 
odpowiadającej wartości maksymalnej liczby tokenów, 
które można będzie nabyć za uzyskaną kwotę), zaś 
nadwyżka ponad alokację zostanie mu wypłacona.
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Proces nabycia Tokena

W wyniku zawarcia umowy rezerwacyjnej, Klienci otrzymają 
Token stanowiący “znak legitymacyjny” w rozumieniu 
przepisów polskiego kodeksu cywilnego, będący 
potwierdzeniem zawarcia umowy rezerwacji. Umowa 
rezerwacyjna jest zawierana w momencie akceptacji 
Regulaminu rezerwacji na zasadach w nim określonych. 



Określone grupy klientów będą mogły nabyć Token z 
rabatem. Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie na 
whitelistę. Więcej szczegółów odnośnie polityki rabatów 
znajduje się w rozdziale “Rundy przedsprzedaży”. 



Każdy nabywca może swobodnie zdecydować, jaką ilość 
Tokenów chce nabyć.

Cel zbiórki

Minimalny cel emisji nie został określony, natomiast ustalony 
został jej maksymalny cel tzw. hardcap, który określono na 
poziomie 2.000.000 (dwa miliony) złotych.
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Roadmapa

Informacje o emitencie

Emitentem jest Tenczyńska Okovita S.A. z siedzibą w 
Tenczynku (adres siedziby: ul. Tenczyńska 59, Tenczynek 
32-067, NIP: 9462692534, REGON: 384622988) wpisana 

Leżakowanie beczek z serii 2023 r.

2023 r.
2026 r.

Leżakowanie beczek z serii 2026 r.

Zalanie beczek

destylatem

Rozlanie whisky

z beczek

Odbiór butelki 
whisky



Wypłata 
środków



Odnowienie 
alokacji

Zalanie beczek

destylatem

Rozlanie whisky

z beczek

Odbiór butelki 
whisky



Wypłata 
wynagrodzenia



Odnowienie 
alokacji

Zakup beczek



Przygotowanie

leżakowni
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do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 141 386,40 zł.

Model projektowy

W aktualnej emisji udostępnione zostanie 125 beczek 
whisky o pojemności 60 litrów każda. Zawarcie umowy 
rezerwacyjnej i nabycie jednego Tokena poprzez platformę 
Edolium jest równoznaczne z rezerwacją półlitrowej butelki 
kraftowej whisky. Cena Tokena będzie się różnić w zależności 
od etapu sprzedaży, w którym dokonane zostanie jego 
nabycie.
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Rundy przedsprzedaży

Runda A

Posiadacze tokenów


JPW 21/22 +

użytkownicy biorący


udział w akcjach

crodfundingowych

Runda A

Posiadacze tokenów


JPW 21/22 +

użytkownicy biorący


udział w akcjach

crodfundingowych

Sprzedaż

Publiczna

120 PLN per Token

140 PLN per Token

170 PLN per Token



16

JPW 2022 Whitepaper

W ramach emisji planowane są dwie rundy przedsprzedaży, 
gdzie klienci wpisani na whitelistę otrzymają możliwość 
nabycia Tokenów z rabatem. 



Obie rundy przedsprzedaży będą przeznaczone dla osób 
znajdujących się na whiteliście, które nabyły Tokeny JPW21 i 
JPW22 lub osób biorących udział w zbiórkach 
crowdfundingowych organizowanych na platformie 
Crowdway przez Tenczyńska Okovita S.A., Alembik Polska 
S.A. lub Tenczynek Bezalkoholowe S.A..



Pierwsza przedsprzedaż potrwa 14 dni i będzie umożliwiała 
nabycie Tokenów w cenie 120 zł za sztukę.



Druga przedsprzedaż potrwa 7 dni, a Tokeny będzie można 
nabyć za kwotę 140 zł za sztukę.



Po tym czasie rozpocznie się sprzedaż publiczna dostępna dla 
nieograniczonego kręgu osób w cenie 170 zł za Token.
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Realizacja rezerwacji

Po upływie trzech lat od zalania beczek okowitą, każdy klient 
będzie mógł wypłacić wartość butelki whisky lub przedłużyć 
swoją alokację o kolejne 3 lata, na zasadach zawartych w 
niniejszym dokumencie oraz Regulaminie rezerwacji.

120zł | 140zł | 170zł

Udział w Beczce Whisky

o pojemności 0.5 litra

x zł

Butelka Whisky

3 lata3 lata co 3 lata

Wypłać Przedłuż alokację Wypijlub lub
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Dla osób zainteresowanych wyjściem z alokacji po upływie 3-
letniego okresu udostępniamy dwie modelowe opcje:

Odbiór zarezerwowanej półlitrowej butelki whisky.

Odbiór wartości butelki whisky wyrażonej w 
złotówkach, pomniejszonej o koszty jej sprzedaży 
przez Tenczyńska Okovita S.A. Szczegółowy wzór 
na obliczanie powyższej wartości został wskazany 
w Regulaminie rezerwacji.

Pakiety i korzyści
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Pakiet I

5 Tokenów

Runda A = 600 zł

Runda B = 700 zł

Sprzedaż Publiczna = 850 zł

Cyfrowy certyfikat nabycia 
Tokenów*

Jednorazowy voucher -10% na 
zakupy w sklepie internetowym

Pakiet II

30 Tokenów

Runda A = 3600zł

Runda B = 4200 zł

Sprzedaż Publiczna = 5100 zł

Cyfrowy certyfikat nabycia 
Tokenów*

Wydrukowany certyfikat z 
podpisem Janusza Palikota

Jednorazowy voucher -10% na 
zakupy w sklepie internetowym

Voucher na zwiedzanie browaru 
z przewodnikiem dla 2 osób + 1 
litr świeżego piwa

2.5l 15l
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Pakiet III

60 Tokenów

Runda A = 7200zł

Runda B = 8400 zł

Sprzedaż Publiczna = 10 200 zł

Cyfrowy certyfikat nabycia 
Tokenów*

Wydrukowany certyfikat z 
podpisem Janusza Palikota

Jednorazowy voucher -20% na 
zakupy w sklepie internetowym

Voucher na zwiedzanie browaru 
z przewodnikiem dla 2 osób + 1 
litr świeżego piwa

Wódka z grupy Browaru 
Tenczynek z podpisem Janusza 
Palikota

Pakiet IV

120 Tokenów

Runda A = 14 400zł

Runda B = 16 800 zł

Sprzedaż Publiczna = 20 400 zł

Cyfrowy certyfikat nabycia 
Tokenów*

Wydrukowany certyfikat z 
podpisem Janusza Palikota

Jednorazowy voucher -20% na 
zakupy w sklepie internetowym

Voucher na zwiedzanie browaru 
z przewodnikiem dla 2 osób + 1 
litr świeżego piwa

Wódka z grupy Browaru 
Tenczynek z podpisem Janusza 
Palikota

Limitowana wódka z grupy 
Browaru Tenczynek z podpisem 
Janusza Palikota

30l x1
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Pakiet V

300 Tokenów

Runda A = 36 000 zł

Runda B = 42 000 zł

Sprzedaż Publiczna = 51 000 zł

Cyfrowy certyfikat nabycia 
Tokenów*

Wydrukowany certyfikat z 
podpisem Janusza Palikota

Jednorazowy voucher -20% na 
zakupy w sklepie internetowym

Voucher na zwiedzanie browaru 
z przewodnikiem dla 2 osób + 1 
litr świeżego piwa

Wódka z grupy Browaru 
Tenczynek z podpisem Janusza 
Palikota

Limitowana wódka z grupy 
Browaru Tenczynek z podpisem 
Janusza Palikota

Kolacja w Taproomie dla 2 osób 
z wyborem napojów 
alkoholowych + nielimitowany 
alkohol z beerwallu

Pakiet VI

600 Tokenów

Runda A = 72 000zł

Runda B = 84 000 zł

Sprzedaż Publiczna = 102 000 zł

?

Cyfrowy certyfikat nabycia 
Tokenów*

Wydrukowany certyfikat z 
podpisem Janusza Palikota

Jednorazowy voucher -20% na 
zakupy w sklepie internetowym

Voucher na zwiedzanie browaru 
z przewodnikiem dla 2 osób + 1 
litr świeżego piwa

Wódka z grupy Browaru 
Tenczynek z podpisem Janusza 
Palikota

Limitowana wódka z grupy 
Browaru Tenczynek z podpisem 
Janusza Palikot

Kolacja w Taproomie dla 2 osób 
z wyborem napojów 
alkoholowych + nielimitowany 
alkohol z beerwallu + obecność 
Janusza Palikota

x2.5 x5
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Realizacja wysyłki powyższych pakietów nastąpi po 
zakończeniu emisji. 



Cyfrowe certyfikaty nabycia Tokenów nie gwarantują otrzymania 

towaru, jest to jedynie dokument kolekcjonerski.




Wszelkie pakiety zostaną wydane po zakończeniu emisji Tokenów i w 
oparciu o sumę zakupionych Tokenów przez klienta.

*

**

Podstawy prawne

Token JPW22 Prem stanowi znak legitymacyjny w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego. Akceptując Regulamin 
rezerwacji, klient zawiera umowę rezerwacyjną, której 
przedmiotem jest półlitrowa butelka whisky 
wyprodukowana przez Tenczyńska Okovita S.A.



W wyniku zawarcia umowy rezerwacyjnej, klient 
zobowiązany jest do zapłaty odpowiednio kwoty 120, 140 
lub 170 zł za każdą zarezerwowaną butelkę whisky, w 
zależności od tego, czy została on zarezerwowana w 
przedsprzedaży czy w sprzedaży publicznej. Po dokonaniu tej
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 płatności klient otrzyma - w terminie określonym w 
Regulaminie rezerwacji - Token JPW22 Prem, który stanowi 
potwierdzenie zawarcia umowy.



Token będzie niezbędny do realizacji wszystkich praw i 
obowiązków klienta wynikających z umowy rezerwacyjnej (na 
zasadach określonych w Regulaminie rezerwacji). Sprzedaż 
lub przekazanie na podstawie innego tytułu prawnego 
Tokena osobie trzeciej jest równoznaczne z cesją praw i 
obowiązków klienta z tytułu zawartej umowy rezerwacyjnej 
na nabywcę Tokena.



Wykonanie umowy rezerwacyjnej będzie możliwe przede 
wszystkim poprzez odbiór przez klienta półlitrowej butelki 
whisky. W tym celu klient będzie zobowiązany do złożenia - 
w terminie określonym w Regulaminie rezerwacji - 
stosownego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości 
email (lub w inny sposób wskazany przez emitenta na swojej 
stronie internetowej) oraz przekazania zwrotnego swoich 
Tokenów (jeden Token za każdą półlitrową butelkę whisky). 
Po złożeniu oświadczenia w przedmiocie odbioru whisky 
rozpocznie się proces odbioru butelek. 



Odbiór butelek będzie odbywała się w Browarze w 
Tenczynku, istnieje także możliwość ich odbioru przez 
Kuriera
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celem ich doręczenia klientowi na terenie Polski. 



Ze względu na uwarunkowania prawne dotyczące produkcji i 
sprzedaży alkoholu, produkcją i dystrybucją whisky zajmuje 
się Tenczyńska Okovita S.A. Przeniesienie własności 
półlitrowej butelki whisky nastąpi po jej zabutelkowaniu i 
przekazaniu klientowi lub umocowanemu do odbioru 
przedstawicielowi firmy kurierskiej. 



Złożenie oświadczenia w przedmiocie rezygnacji z odbioru 
whisky (na zasadach i w terminach określonych w 
Regulaminie rezerwacji), będzie równoznaczne ze 
zrzeczeniem się prawa do niej na rzecz Tenczyńska Okovita 
S.A. za wynagrodzeniem.



Podstawą obliczenia wynagrodzenia klienta z tego tytułu 
będzie cena detaliczna półlitrowej butelki whisky ustalonej 
przez Tenczyńska Okovita S.A. w sklepie internetowym 
www.browar-tenczynek.pl, z dnia złożenia oświadczenia o 
rezygnacji przez klienta, pomniejszonej o koszty jej 
wyprodukowania i sprzedaży (zgodnie z Regulaminem 
rezerwacji). Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie 
następującego wzoru: 

W = CT + (CR - CT)/2
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przy czym przez:

Pozostała kwota uzyskana ze sprzedaży whisky będzie 
stanowiła wynagrodzenie Tenczyńska Okovita S.A. z tytułu 
kosztów związanych z jej wyprodukowaniem i sprzedażą.



W przypadku rezygnacji z odbioru whisky, klient będzie miał 
więc do wyboru dwie opcje: (1) odbiór kwoty obliczonej 
zgodnie ze wzorem powyżej lub (2) przeznaczenie tej kwoty 
na poczet zawarcia nowej umowy rezerwacyjnej.



Odebranie wynagrodzenia określonego w punkcie (1) 
powyżej wymaga złożenia - w terminie określonym w 
Regulaminie rezerwacji - stosownego oświadczenia za 
pośrednictwem wiadomości email (lub w inny sposób 
wskazany przez emitenta na swojej stronie internetowej) oraz 
przekazania zwrotnego Tokenów emitentowi, w sposób przez 
niego określony. 

CR rozumie się cenę detaliczną półlitrowej butelki 
whisky w sklepie internetowym emitenta pod 
adresem www.browar-tenczynek.pl z  dnia 
wykonania umowy rezerwacyjnej przez klienta, 

CT cenę za jaką klient nabył Token.
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Jeśli klient nie złoży w/w oświadczenia, lub nie przekaże 
swoich Tokenów w określonym czasie, środki stanowiące jego 
wynagrodzenie zostaną alokowane na zawarcie nowej 
umowy rezerwacyjnej na zasadach określonych dla kolejnej 
emisji. Różnica pomiędzy kwotą alokowaną na nową emisję 
oraz kwotą wynagrodzenia zostanie wypłacona klientowi na 
zasadach ustalonych przez emitenta.

Bezpieczeństwo

i zaufanie

Z technicznego punktu widzenia emisja zostanie 
przeprowadzona z wykorzystaniem innowacyjnej technologii 
blockchain. Jej zastosowanie pozwala na podniesienie 
standardu bezpieczeństwa pozyskiwania funduszy do 
poziomu nieosiągalnego dla standardowego crowdfundingu.



Zastosowanie Tokenów, które służą jako niezmienialny 
dowód posiadania uprawnień do otrzymania butelki whisky, 
stanowi gwarancję oferowana na niespotykanym dotąd 
poziomie.
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Zespół

Janusz Palikot




Twórca sukcesu takich firm jak Ambra S.A., Polmos Lublin S.A. czy 
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.. W latach 1994-2000 pełnił 
funkcję Prezesa Zarządu w spółce Ambra S.A., która jako pierwsza 
spółka winiarska w Polsce wypromowała portfel silnych marek 
własnych. Odpowiedzialny za stworzenie takich marek jak Dorato, 
Cin&Cin, Fresco czy Wódka Żołądkowa Gorzka De Lux, które znamy z 
półek sklepowych praktycznie wszystkich sklepów w Polsce. Jako 
pierwszy wprowadził na rynek zupełnie innowacyjne produkty typu 
Piccolo. Jest także twórcą rekordowej kampanii w polskim equity 
crowdfundingu przeprowadzonej przez Tenczyńska Okovita S.A.

PREZES SPÓŁKI TENCZYŃSKA OKOVITA S.A.
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Przemysław Bobrowicz




Odpowiadał za wprowadzenie 
na rynek piw Browaru 
Tenczynek i kampanie 
marketingowe Spółki. 
Współwłaściciel agencji 
MarkNeting, odpowiedzialnej 
za kampanię 
crowdfundingową 
Tenczyńskiej Okovity. Kieruje 
pracami związanymi z 
projektowaniem produktów i 
opakowań, marketing 
internetowego, POS, 
outdooru, eventów oraz relacji 
inwestorskich.

DYREKTOR DS. 
MARKETINGU


Sebastian Jabłoński


Piwowar odpowiedzialny za 
receptury piw warzonych w 
Browarze Tenczynek. Swoją 
przygodę z piwowarstwem 
zaczynał od piwowarstwa 
domowego, następnie 
zdobywał doświadczenie, 
pracując w rodzimych 
browarach. Piwa według jego 
receptur w ciągu roku zdobyły 
11 różnych medali na 4 
różnych profesjonalnych 
konkursach branżowych w 
Polsce.

GŁÓWNY PIWOWAR I 
TECHNOLOG
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Justyna Baś




Finansista, analityk z 
wieloletnim doświadczeniem 
w szerokiej gamie działań 
racjonalizujących procesy 
finansowe i sprzedażowe. 
Praktyczne przygotowanie 
zdobyła na szczeblach kariery 
Dyrektora Regionalnego i 
Menadżera Zespołu 
Sprzedaży. Odpowiedzialna za 
realizację planów finansowych 
i utrzymania satysfakcji 
klientów.

DYREKTOR DS. RELACJI 
Z KLIENTEM


Marcin Frączek


Ponad 15 letnie 
doświadczenie zawodowe 
zdobyte w funduszach VC 
(Orlen VC, Augere, MCI), 
firmach doradczych (JP 
Weber, Grupa Trinity) jak też 
korporacjach (Tauron Ciepło, 
Neonet). Szczególne 
osiągnięcia zdobyte w 
projektach dokonywania i 
nadzorowania inwestycji, 
projektach z zakresu fuzji i 
przejęć jak też planowania i 
wdrożenia strategii.

DYREKTOR DS. 
OPERACYJNYCH I 
FINANSOWYCH
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D.E. Paweł Zarychta




Absolwent i wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Od 2009 r. pełni kluczowe role (Główny Piwowar i/lub Główny 
Technolog) w browarach przemysłowych jak i kraftowych zarówno w 
Polsce jak i za granicą (UK). W tym: w Browarze Konstancin, grupie 
Browarów Regionalnych Jakubiak oraz Doctor Brew.

DORADCA ZARZĄDU DO SPRAW INWESTYCJI I 
OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII
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Organy

zarządzające spółki

Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu Zarząd Spółki 
jest jednoosobowy.



Prezesem Zarządu jest Janusz Palikot.




W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:


 Łukasz Piłasiewicz
 Przemysław Bobrowicz
 Monika Palikot
 Tomasz Czechowski

Organy nadzorcze spółki
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Klauzula

Niniejszy whitepaper został sporządzony przez Tenczyńska 
Okovita S.A. z siedzibą w Tenczynku (adres siedziby: ul. 
Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek, NIP: 9462692534, 
REGON: 384622988) będącą Emitentem Tokenów JPW22 
Prem stanowiących znaki legitymacyjne w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego dla umowy rezerwacyjnej 
whisky. Tenczyńska Okovita S.A. oświadcza, że zgodnie z jej 
najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności 
informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.


