
 

 

Kraków 08.12.2015 r. 

Informacja prasowa 

Prospekt emisyjny Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. zatwierdzony przez KNF 

W dniu 8 grudnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Biura 

Inwestycji Kapitałowych S.A. Deweloper powierzchni komercyjnych zamierza w najbliższych dniach 

opublikować Prospekt Emisyjny. 

Planowana oferta publiczna będzie obejmować zarówno akcje nowej emisji, jak i sprzedaż części akcji 

przez dotychczasowego akcjonariusza Spółki. Szczegóły oferty zostaną zaprezentowane po 

opublikowaniu prospektu emisyjnego. 

 

Doradcą Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. w procesie upublicznienia Spółki jest Dom Maklerski BDM 

S.A. jako oferujący, a doradcą prawnym jest Kancelaria GHMW – Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz – 

Radcowie Prawni sp. k.. 

„Zatwierdzenie Prospektu BIK S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego umożliwia nam 

przeprowadzenie oferty publicznej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w 

Polsce. Pozyskanie środków z emisji akcji jest naszym zdaniem najlepszym sposobem na 

przyspieszenie tempa rozwoju Spółki. Oczekujemy, że inwestycja w nasze akcje będzie cieszyła się 

zainteresowaniem inwestorów i zakończy się sukcesem” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes 

Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się w 

budowie, wynajmie i zarządzaniu nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi. Dotychczas w 

ramach Grupy Kapitałowej zrealizowane zostały inwestycje w Ożarowie Mazowieckim, w Pruszczu 

Gdańskim, w Sosnowcu oraz dwie inwestycje w Krakowie o łącznej powierzchni najmu 

przekraczającej 80 tys. mkw. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zarządza aktualnie trzema parkami 

logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim 

Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. mkw. 

Od 2010 roku Grupa Kapitałowa w ramach ekspansji i dywersyfikacji działalności rozpoczęła również 

budowę i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail 

parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: jeden w Puławach, a drugi w Bielsku-

Białej. W przygotowaniu jest projekt nowego Parku Handlowego w Dzierżoniowie. 

*** 

Niniejsza informacja jest materiałem reklamowym i promocyjnym w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013 roku poz. 1382). Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia 

decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Prospekt Emisyjny, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. i ubieganiem się o dopuszczenie oraz 

wprowadzenie papierów wartościowych Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A., który w dniu 08.12.2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 



 

 

zawierającym informacje o Biurze Inwestycji Kapitałowych S.A. i ofercie publicznej. Prospekt Emisyjny zostanie udostępniony na stronie 

internetowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. www.bik.com.pl i na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. pod adresem 

www.bdm.pl, na których to stronach znajdą się ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Emisyjnego. Niniejszy materiał 

nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji 

stanowiących rekomendacje dotyczącą instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być 

rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to 

naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. 
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