


 

 

 

 

 

 

 

PROSPEKT EMISYJNY 
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH  

Spółka Akcyjna  
z  s iedzibą w Krakowie  

30-716 Kraków,  u l .  Albatrosów 2 
Adres głównej  st rony in ternetowej  Emitenta :  www.b ik.com.pl  

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 

- 1.130.000 Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.130.000 zł, oferowanych w ramach 
subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, 

- do 569.606 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 569.606 zł, oferowanych do sprzedaży 
przez Sprzedającego (Akcje Sprzedawane),  

łącznie stanowiących Akcje Oferowane. 

Na podstawie Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest:  

- 900.000 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 900.000 złotych; 

- do 1.130.000 Praw do Akcji serii I oraz do 1.130.000 Akcji serii I (w zależności od liczby Akcji serii I przydzielonych w Ofercie Publicznej). 

Akcje Oferowane są oferowane łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji 
inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogą być przydzielone zarówno Akcje serii H, jak i Akcje serii I. 

Akcje w Publicznej Ofercie są podzielone na transze: 

- Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do 420.000 Akcji Oferowanych oraz 

- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do 1.279.606 Akcji Oferowanych. 
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, w tym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, a także ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach, 
zostanie określona przez Emitenta i Sprzedającego, działających w porozumieniu, w uzgodnieniu z Oferującym, po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”. 
Po uzyskaniu wyników budowy „księgi popytu” w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje Oferowane Sprzedający,  
w uzgodnieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty. Wynikiem tej decyzji będzie podanie do publicznej 
wiadomości, najpóźniej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. , informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty 
wraz z podziałem na poszczególne transze. Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje, w uzgodnieniu z Oferującym, Emitent podejmie decyzję o wysokości 
ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii I, a Sprzedający o wysokości ostatecznej ceny sprzedaży Akcji serii H, przy czym ostateczna cena sprzedaży Akcji serii H 
będzie równa ostatecznej cenie emisyjnej Akcji serii I.  
Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych wraz z ostatecznym podziałem na poszczególne Transze oraz ostatecznej cenie zostaną podane do publicznej 
wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej do KNF) oraz do publicznej 
wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 
Spółka podkreśla, że Oferta Publiczna opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynym prawnie 
wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty Publicznej, zawierającym informacje na temat Spółki oraz Akcji Oferowanych jest 
Prospekt.  
Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa 
2003/71/WE”) i art. 21 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, który został przygotowany w szczególności zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej  
i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie 809/2004”).  

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE 
BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY 
PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z 
PRZEPISAMI DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE 
NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
(W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA 
OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁYBY ZOSTAĆ DOKONANE ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW 
PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ  
Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. 

Prospekt jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.bik.com.pl) i Oferującego (www.bdm.com.pl) w terminie 
umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte 
niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym  
z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Publicznej 
Oferty powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z informacjami zamieszczonymi w Części II „Czynniki ryzyka”.  

Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: 

 

 

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2015 roku. 
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 CZĘŚĆ I – PODSUMOWANIE 

Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, zwane dalej „Informacjami". Informacje te są ponumerowane w sekcjach A-E (A.1-E.7). Ponieważ niektóre 
Informacje nie muszą być uwzględnione w przypadku Spółki lub w przypadku papierów wartościowych opisywanych w 
Prospekcie, możliwe są luki w numeracji omawianych Informacji. W przypadku, gdy włączenie którejś z  Informacji jest 
obowiązkowe ze względu na Spółkę lub ze względu na rodzaj papierów wartościowych opisywanych w Prospekcie, może się 
zdarzyć, że nie ma istotnych danych dotyczących takiej Informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki opis 
Informacji ze wskazaniem „Nie dotyczy”. 

DZIAŁ A – WSTĘP I OSTRZEŻENIA 

A.1. Ostrzeżenie 

Niniejsze Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja inwestycyjna odnośnie 
do akcji Emitenta objętych niniejszym Prospektem powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść 
całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego 
tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Osoby sporządzające niniejsze 
Podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w 
przypadku, gdy niniejsze Podsumowanie w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, wprowadza 
w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne, bądź gdy nie przedstawia najważniejszych informacji mających pomóc 
inwestorom przy rozważaniu inwestycji w akcje Emitenta. 

A.2. Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie Prospektu do celów 
późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników 
finansowych 

- Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej 
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest 
zgoda na wykorzystywanie Prospektu. 

- Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie 
do wykorzystywania Prospektu. 

- Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma  
obowiązek udzielać informacji na temat warunków Oferty w chwili składania przez niego tej Oferty. 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu 
przez pośredników finansowych. 

DZIAŁ B – EMITENT I GWARANT 

 B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Firma Spółki brzmi: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna. Nazwa ta została określona w treści § 1 ust. 1 
Statutu Emitenta. Nazwa statutowa jest nazwą handlową Emitenta. 

 B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność,  
a także kraj siedziby emitenta. 

Nazwa (firma): Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna 

Forma Prawna: Spółka Akcyjna  

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków  

Telefon: +48 12 651 82 80  

Fax: +48 12 651 82 81 

Adres poczty elektronicznej: biuro@bik.com.pl 

Adres strony internetowej: http://www.bik.com.pl 

REGON: 351062897 

NIP: 6761109914 

Przepisy prawa zgodnie z którymi działa 
Emitent: 
 
 

Emitent działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks Spółek Handlowych oraz innych powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki 
 
 

 

mailto:biuro@bik.com.pl
http://www.bik.com.pl/
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 B.3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj 
prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych 
produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi 
swoją działalność. 

Działalność podstawowa 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie została założona w 1996 r., a działalność operacyjną w 

obecnym kształcie prowadzi od roku 2000. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w której 

jest jednostką dominującą. Grupa BIK działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się przede 

wszystkim w budowie, wynajmie i zarządzaniu nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi. Dotychczas Grupa 

zrealizowała inwestycje w Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Sosnowcu oraz dwie inwestycje w Krakowie 

o łącznej powierzchni wynajmu przekraczającej 80 tys. m
2
. Obiekty w Ożarowie Mazowieckim oraz w Pruszczu 

Gdańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostały sprzedane przez Grupę odpowiednio w roku 2005 i 2008. 

Łączna powierzchnia użytkowa obecnie posiadanych obiektów magazynowych wynosi około 55.800 m
2
. Tempo 

dalszego rozwoju i skala nowych inwestycji Grupy będzie zależeć od sytuacji na rynku magazynowym oraz od 

możliwości pozyskania przez Grupę środków na ich sfinansowanie. Obok podstawowej działalności opisanej 

powyżej, od 2010 roku Grupa prowadzi również działalność deweloperską w zakresie budowy i wynajmu 

nieruchomości handlowych, tj. parków handlowych (retail parków). Grupa zrealizowała dotychczas dwa obiekty, 

Park Handlowy w Puławach w 2012 r. (wspólnie z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych 

Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych „Satus”) i Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej w 2014 r., o łącznej 

powierzchni handlowej około 9 tys. m
2
. Grupa planuje realizacje kolejnego obiektu handlowego, w Dzierżoniowie o 

powierzchni wynajmu około 5 tys. m
2
. Tempo i skala nowych inwestycji Grupy będzie zależeć od sytuacji na rynku 

powierzchni handlowych oraz od możliwości pozyskania przez Grupę środków na ich sfinansowanie. 

Działalność w zakresie budowy, wynajmu i zarządzania nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi  

Grupa posiada obecnie 3 w pełni funkcjonalne obiekty magazynowo - logistyczne zlokalizowane w południowej 

Polsce. Spółka zrealizowała opisywane inwestycje częściowo w odpowiedzi na potrzeby konkretnych klientów 

(powierzchnie dedykowane - BTS), a w części komercjalizując wybrane powierzchnie w trakcie budowy lub 

bezpośrednio po jej zakończeniu. Obiekty posiadają łatwy i szybki dostęp do głównych węzłów komunikacyjnych, 

zostały zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi w zakresie magazynów klasy A. Obiekty 

charakteryzują się elastycznością pod względem doboru odpowiedniej do wymagań klientów powierzchni 

magazynowej (jako jeden z niewielu deweloperów Grupa buduje obiekty magazynowe posiadające małe 

pojedyncze moduły, które można dowolnie łączyć, tzw. Small Business Unit (SBU). Najmniejsze moduły w zależności 

od lokalizacji wahają się od 500 m
2
 do 900 m

2
) oraz relatywnie dużą liczbę doków rozładunkowych. Na życzenie 

klienta możliwe jest zmiana przeznaczenia powierzchni z magazynowej na produkcyjną, jak również zwiększenie 

użyteczności powierzchni poprzez montaż dodatkowych doków załadunkowych, niestandardowych bram oraz 

instalacji wewnętrznych. Dodatkowo, część powierzchni magazynowej jest przystosowana do przechowywania 

produktów spożywczych w kontrolowanej temperaturze. 

Działalność w zakresie budowy, wynajmu i zarządzania nowoczesnymi powierzchniami handlowymi 

Dotychczas Grupa realizowała projekty w zakresie budowy, wynajmu i zarządzania nowoczesnymi powierzchniami 
handlowymi we współpracy z FIZAN, w którym posiadała statut dewelopera wiodącego (realizacja Parku 
Handlowego Puławy) lub samodzielnie poprzez posiadane spółki zależne (realizacja Retail Park Karpacka w Bielsku-
Białej). Poprzez swój podmiot zależny „BIK Zarządzanie” Sp. z o.o. Grupa zarządzała (jako komplementariusz) 
spółkami komandytowo – akcyjnymi (spółkami celowymi) powołanymi przez ww. fundusz w celu realizacji 
poszczególnych projektów deweloperskich. Emitent jako deweloper wiodący odpowiadał za poszukiwanie gruntów 
pod inwestycje, przygotowanie inwestycji od strony organizacyjno – finansowej, realizację budowy jako Inwestor 
Zastępczy oraz komercjalizację projektu. W dniu 26 maja 2015 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w 
spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o. na rzecz FIZANu. Kolejne inwestycje Grupy w segmencie nowoczesnych 
powierzchni handlowych nie będą już realizowane przy współpracy z ww. funduszem. Emitent nadal posiada 
certyfikaty inwestycyjne FIZANu, które stanowią około 17,43 % wszystkich wyemitowanych certyfikatów FIZAN 
SATUS. W dniu 30 czerwca 2015 roku Emitent podpisał z SATUS VENTURE Sp. z o.o. Sp. k., spółką reprezentującą 
FIZAN, porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o współpracy związanej z inwestycjami 
prowadzonymi w ramach funduszu. Zawarcie tego porozumienia zakończyło współpracę pomiędzy Emitentem a 
FIZANem. Emitent nie planuje wznawiać tej współpracy w przyszłości tym bardziej, że zgodnie z uchwałą o zmianie 
Statutu Funduszu z dnia 19 września 2014 roku, FIZAN z dniem 29 grudnia 2016 roku zostanie postawiony w stan 
likwidacji. 
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Żaden podmiot z grupy kapitałowej Emitenta poza Emitentem nie jest uczestnikiem FIZAN SATUS. Pan Mirosław 
Koszany – Prezes Zarządu nie jest uczestnikiem FIZAN SATUS. Pan Roman Wąsikiewicz – Członek Zarządu Emitenta 
jest uczestnikiem FIZAN SATUS i posiada jego certyfikaty, które stanowią około 2,17% wszystkich wyemitowanych 
certyfikatów FIZAN SATUS. Emitent nie posiada informacji czy Członkowie Rady Nadzorczej lub kluczowi pracownicy 
Emitenta są uczestnikami FIZAN SATUS. 

Strategia Emitenta i jego Grupy 

Główną działalnością Emitenta i jego Grupy jest realizacja obiektów magazynowo-logistycznych. Strategią Emitenta 

jest inwestowanie w obiekty średniej wielkości, przede wszystkim w lokalizacjach miejskich i podmiejskich. Obiekty 

realizowane przez Emitenta i jego Grupę to magazyny składające się z niewielkich modułów, tzw. SBU – Small 

Business Unit. Obiekty charakteryzują się maksymalną elastycznością, najemcy mają możliwość dowolnego łączenia 

poszczególnych modułów magazynowych w zależności od swoich potrzeb i wymagań, dodatkowo mają w ramach 

wynajmowanej powierzchni możliwość korzystania ze sporej ilości doków, co wyraźnie odróżnia obiekty Emitenta 

od tego co oferują na rynku podmioty konkurencyjne. Emitent konsekwentnie realizuje tą strategie od początku 

swojej działalności operacyjnej, tj. od 2000 roku. 

W 2009 roku, mając na uwadze kryzys na rynku nieruchomości, który szczególnie dotknął nieruchomości 

magazynowo – logistyczne, Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji na rynku nieruchomości handlowych. 

Inwestycje na tym rynku zapewniają Emitentowi i jego Grupie dywersyfikację przychodów z działalności operacyjnej. 

Na tym rynku Emitent i jego Grupa w ramach realizowanej strategii rozwoju inwestuje w parki handlowe (retail 

parki) o powierzchni użytkowej nie większej niż 10 tys. m
2
 w miastach o średniej wielkości. Realizowane przez 

Emitenta retail parki w założeniu, mają być pierwszymi tego typu obiektami w danym mieście lub okolicy. Emitent 

kieruje swoją ofertę do najemców, którzy najczęściej nie są jeszcze obecni w danej miejscowości. Realizowane 

obiekty handlowe mają w pierwszej kolejności zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności, mieszkającej w ich 

najbliższym sąsiedztwie.   

Główne rynki 

Grupa koncentruje swoją działalność na budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych klientom 
korporacyjnym. Wynajmowane obiekty służą do składowania i przeładunku produktów i towarów. Dodatkowo,  
w razie potrzeby, wynajmowane powierzchnie mogą zostać przystosowane do prowadzenia przez najemców prostej 
działalności produkcyjnej. Otoczenie rynkowe w opisywanym segmencie działalności Grupy stanowią z jednej strony 
podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową lub produkcyjną zainteresowane wynajmem powierzchni 
magazynowych w interesującej ich lokalizacji (klienci Grupy), a z drugiej strony podmioty konkurencyjne 
prowadzące taką samą lub podobną działalność operacyjną jak Grupa w zakresie wynajmu powierzchni 
magazynowych. Grupa kieruje swoje usługi do szerokiego kręgu odbiorców z różnych gałęzi gospodarki, tym samym 
popyt na jej usługi w dużej mierze zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej, w tym od tempa rozwoju, wielkości 
inwestycji i konsumpcji w poszczególnych segmentach rynku w ujęciu makroekonomicznym. Stronę podażową 
powierzchni magazynowych reprezentuje szereg podmiotów krajowych (w tym Grupa) jak również duże, 
międzynarodowe korporacje z silnym zapleczem kapitałowym. 

Oprócz działalności w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych Grupa zajmuje się również budową, 
wynajmem i zarządzaniem nowoczesnymi obiektami handlowymi w segmencie parków handlowych. W tym zakresie 
Grupa skupia się na realizacji projektów o powierzchni najmu do 10 tys. m

2
, zlokalizowanych w małych lub średnich 

miastach. Podobnie jak w segmencie działalności magazynowej duży wpływ na sytuację na rynku powierzchni 
handlowych mają czynniki makroekonomiczne, w tym w szczególności wzrost siły nabywczej konsumentów oraz 
poziom wydatków na konsumpcję. Stronę podażową stanowi szereg zarówno krajowych, jak i zagranicznych 
podmiotów wyspecjalizowanych w budowie i zarządzaniu obiektami handlowymi. 

Pozycja konkurencyjna Grupy 

Według szacunków JLL w 2014 r. czterech największych graczy kontrolowało około 69% istniejącej powierzchni 
magazynowej w Polsce. Największy udział posiadała grupa Prologis i Segro, każda z udziałem na poziomie 26%, 
następnie Logicor (Blackstone) (11%), Goodman (6%), Prologis i MLP Group, każda z udziałem na poziomie 6%.  
W 2013 r. miała miejsce transakcja przejęcia części posiadanych przez Panattoni powierzchni magazynowych w 
Polsce przez ww. Blackstone. Transakcja spowodowała utratę przez Panattoni dotychczasowej pozycji wicelidera 
rynku. Do pozostałych znaczących graczy należy zaliczyć, CA Immobilien Anlagen, Clip Group, Valad Property Group, 
oraz Hines (każda z tych firm posiadała ok. 3% udział). Podmioty kontrolujące poniżej 3% udziału rynkowego 
posiadały łącznie około 11% wszystkich zasobów magazynowych. 
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Grupa BIK dysponując 56 tys. m
2
 powierzchni magazynowej szacuje swój udział w rynku poniżej 1%. Grupa 

koncentruje swoją działalność operacyjną na terenie Krakowa oraz Górnego Śląska.  

W obrębie Krakowa największą konkurencję stanowi Centrum Logistyczne Goodmana w Modlniczce oraz niewielkie 
obiekty wybudowane przez lokalne firmy. Emitent zapewnia swoim najemcom doskonałą lokalizację miejską z 
bliskim dostępem do centrum miasta jak i wschodniej obwodnicy Krakowa i autostrady A4. W obiektach emitenta 
możliwy jest wynajem małych modułów magazynowych i ich dowolne łączenie czego na dzień dzisiejszy konkurencja 
nie zapewnia. Położenie w części przemysłowej Krakowa zapewnia dobrą lokalizację dla firm zainteresowanych 
współpracą z innymi podmiotami działającymi na terenie Krakowa. Dojazd do obydwu centrów logistycznych 
zapewniony jest dla pracowników również komunikacją miejską. Z racji swojej ponad 15 letniej obecności na rynku 
w Krakowie, Emitent jest bardzo silnie identyfikowany przez obecnych i potencjalnych najemców. 

Na rynku Górnego Śląska Grupa konkuruje w zasadzie ze wszystkimi dużymi podmiotami działającymi na rynku 
powierzchni magazynowych. BIK stara się przyciągać najemców m.in. doskonałą lokalizacją, na skrzyżowaniu 
autostrady A4 i drogi ekspresowej S1, jak również konkurencyjnymi cenami. Także w opisywanym obiekcie Emitent 
zapewnia możliwość wynajmu niewielkich modułów magazynowych i ich dowolnego łączenia. 

W segmencie małych centrów i parków handlowych działa obecnie kilkunastu profesjonalnych deweloperów 
budujących niewielkie obiekty handlowe zarówno w małych miastach, jak i na osiedlach mieszkaniowych miast 
dużych i średniej wielkości. Na rynku można wyróżnić deweloperów z doświadczeniem z rynków dojrzałych (np. 
Saller Group, Immofinanz, TREI Development), jak i krajowych (Dekada Realty, Budrem, Katharsis Development, 
Rank Progress oraz Boza Inwestycje). 

Niewątpliwym atutem Spółki jest znajomość lokalnych rynków nieruchomości, a także systematyczne gromadzenie i 
analizowanie informacji o nowych trendach i tendencjach na bardziej dojrzałych rynkach nieruchomości 
komercyjnych. Dzięki temu Emitent oferuje najnowsze rozwiązania stosowane na rynku. Spółka buduje swoją 
przewagę konkurencyjną w oparciu o oferowanie nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów, dobrą lokalizację, 
atrakcyjne stawki czynszów i odpowiedni dobór najemców, wzajemnie uzupełniających ofertę handlową obiektu, a 
tym samym przyciągającą relatywnie dużą grupę potencjalnych klientów. 

Grupa pod koniec 2014 r. oddała do użytku Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej o łącznej powierzchni ok. 6,3 tys. 
m

2
. Rynek bielski charakteryzuje dość dobrze rozwiniętą infrastrukturą handlową. Wielkość nowoczesnej 

powierzchni handlowej w Bielsku-Białej liczącej około 170 tys. mieszkańców sięga łącznie około 170 tys. m
2
. W 

mieście funkcjonują cztery duże centra handlowe: Gemini Park, Centrum Handlowe Sarni Stok, Galeria Sfera i Pasaż 
Tesco Extra. Ponadto funkcjonują obiekty oraz lokale handlowe często w niższym standardzie, które ze względu na 
bardzo dobrą lokalizację wciąż cieszą się dużą popularnością. W mieście jednak wciąż brakuje parków osiedlowych, 
niedużych obiektów po około 5 tys. m

2
 dysponujących 5-10 sklepami.  

Grupa planuje budowę parku handlowego w Dzierżoniowie. Na terenie miasta Dzierżoniów obowiązuje system 
zwolnień z podatku od nieruchomości, co stymuluje rozwój lokalnej gospodarki i przyczynia się m.in. do 
powstawania nowych miejsc pracy. Miasto liczy około 35 tys. mieszkańców. W samym mieście nie ma jeszcze 
żadnego nowoczesnego obiektu handlowego. Funkcjonuje jedynie Pawilon Handlowy Odra, Dom Handlowy Eltus 
oraz Kaufland. Najbliższe galerie handlowe zlokalizowane są w pobliskich miejscowościach oddalonych od 
Dzierżoniowa o kilka lub kilkanaście kilometrów. 

 B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz na 
branże, w których emitent prowadzi działalność. 

W okresie od dnia sporządzenia ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie 
(31.12.2014 r.) do dnia zatwierdzenia Prospektu w działalności Spółki nie zaobserwowano istotnych tendencji  
w sprzedaży, produkcji i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży. 
Dalszy rozwój Emitenta uzależniony jest od wielu czynników zarówno zależnych (wewnętrznych) jak i niezależnych 
(zewnętrznych) od Spółki. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze z nich: 

Czynniki zewnętrzne 

 sytuacja makroekonomiczna w Polsce, jak również zmiany na rynku nieruchomości – zmiana koniunktury 
gospodarczej może mieć istotny wpływ na wielkość zgłaszanego popytu na powierzchnie magazynowe i 
handlowe przez poszczególne podmioty. Istotna poprawa (pogorszenie) sytuacji makroekonomicznej w 
Polsce może znacząco zwiększyć (ograniczyć) ww. popyt, a tym samym zapotrzebowanie na świadczone 
przez Grupę Emitenta usługi najmu powierzchni.  

 otoczenie regulacyjne – zmiana obecnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji podatkowych w 
zakresie prowadzonej przez Emitenta działalności może mieć istotny wpływ na poziom ponoszonych przez 
niego kosztów a tym samy osiągane wyniki finansowe jak również na tempo realizacji zaplanowanych 
inwestycji w obiekty magazynowe i handlowe. 
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 kurs wymiany EUR – Grupa narażona jest na ryzyko walutowe w związku z transakcjami sprzedaży 
(przychody z wynajmu powierzchni rozliczane są w EUR) oraz posiadanymi kredytami (głównie w EUR). 
Grupa posiada krótką pozycję walutową, tj. deprecjacja zł w stosunku do EUR powoduje wzrost kosztów 
obsługi zadłużenia. 

 wysokość stóp procentowych – Inwestycje realizowane przez Grupę finansowane są w przeważającej części 
kredytami bankowymi opartymi o zmienne stopy procentowe, w tym głównie EURIBOR. Wzrost (spadek) 
stóp procentowych mający bezpośredni wpływ na wzrost (spadek) kosztów finansowania działalności 
Grupy może przyczynić się do obniżenia (poprawy) rentowności realizowanych przez Grupę inwestycji. 

 czynniki wpływające na przychody uzyskiwane z najmu – w tym atrakcyjność lokalizacji posiadanych przez 
Emitenta obiektów magazynowych i handlowych, wysokość rynkowych stawek czynszu, dostępność 
nowych powierzchni oferowanych przez inne podmioty działające na rynku. 

 wycena nieruchomości – na wartość wyceny posiadanych przez Emitenta nieruchomości poza 
uzyskiwanymi przez niego przychodami z najmu ma wpływ m.in. wysokość stopy kapitalizacji właściwa dla 
danego typu obiektu, lokalizacji i jego specyfiki. Zmiana wysokości rynkowych stóp kapitalizacji może mieć 
istotny wpływ na zmianę wyceny posiadanych przez Emitenta nieruchomości. 

 koszty utrzymania nieruchomości i nakłady inwestycyjne związane z ich modernizacją – w przypadku 
konieczności poniesienia znacznych (nie przewidzianych wcześniej) nakładów na utrzymanie lub 
modernizację posiadanych przez Emitenta obiektów (np. na skutek działania siły wyższej) wyniki finansowe 
Grupy mogą ulec pogorszeniu. 

 nakłady inwestycyjne związane z realizacją nowych inwestycji – Emitent tworząc plan realizacji przyjętej 
strategii inwestycyjnej zakładał określony poziom wydatków, które będzie zobowiązany ponieść. W 
przypadku zmiany uwarunkowań rynkowych, a tym samym wzrostu (spadku) kosztów inwestycji (np. 
kosztów nabycia gruntu pod inwestycje) rentowność realizowanych przez Emitenta projektów może ulec 
istotnej zmianie. 

 koszty pracownicze i koszty usług obcych – w przypadku znacznego wzrostu (spadku) kosztów usług obcych 
lub kosztów pracowniczych, osiągane przez Grupę wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu (poprawie).  

Czynniki wewnętrzne 

 pozyskanie środków z emisji akcji serii I na realizację planu inwestycyjnego. 

 realizacja strategii Grupy w zakresie rozwoju segmentu nieruchomości magazynowych i segmentu 
nieruchomości handlowych. 

Poza informacjami wymienionymi powyżej oraz czynnikami ryzyka, Emitentowi nie są znane jakiekolwiek inne 
niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć 
znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej do końca 2015 roku. 

 B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest częścią 
grupy. 

Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w której jest jednostką dominującą.  
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. posiada udziały w następujących spółkach tworzących Grupę Kapitałową:  
 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest Centrum Logistyczne  

Kraków I 
 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest Centrum Logistyczne Kraków II 
 Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest Śląskie Centrum 

Logistyczne 
 Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. – spółka została powołana w celu świadczenia usług z zakresu „facility 

management” i nie posiada ona majątku trwałego w postaci nieruchomości. Aktualnie spółka zarządza 
następującymi obiektami:  

- Centrum Logistyczne Kraków  
- Centrum Logistyczne Kraków II 
- Śląskie Centrum Logistyczne 
- Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. – spółka posiada grunty niezabudowane w Targowisku pod Krakowem 
o powierzchni 4 ha Grunt jest przygotowywany pod realizację inwestycji budowy obiektu magazynowo- 
biurowego o łącznej powierzchni ok. 20.000 m

2
. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, trwają obecnie uzgodnienia projektowe  
Spółka posiada udziały w Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA  
w likwidacji, która to nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej (uprzednio posiadała grunt w Mielcu, który 
został sprzedany w 2013 r.) 
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 Biuro Inwestycji Kapitałowych-6 Sp. z o. o. – spółka celowa posiadająca udziały w spółce, która zrealizowała 
projekt Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej (Marathon 2 Sp. z o.o.) 

 Marathon 2 Sp. z o.o. – spółka, w której Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. (poprzez Biuro Inwestycji 
Kapitałowych-6 Sp. z o.o.) jest współudziałowcem wraz z inwestorami indywidualnymi; spółka w 2013 r. nabyła 
udziały w spółce Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 Savia Karpaty Sp. z o.o. – spółka, która zrealizowała projekt Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej 
 Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. – spółka posiada grunty niezabudowane w Żórawinie pod 

Wrocławiem o powierzchni 5,5 ha  
Rolą Emitenta w Grupie Kapitałowej jest organizacja i koordynowanie głównych procesów biznesowych w Grupie, 
takich jak: 

1) zarządzanie strategiczne zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kadrami; 
2) planowanie i realizacja inwestycji oraz rozwoju grupy, planowanie finansowe, podatkowe i controlling; 
3) pośrednictwo w najmie, koordynacja działań pośredników zewnętrznych; 
4) marketing, public relations i komunikacja korporacyjna; 
5) obsługa księgowa, prawna i administracyjna. 

Dodatkowo Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. posiada udziały w spółce BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 1 SKA – spółka, w której Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. jest współudziałowcem wraz 
z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Deweloperskim Nieruchomości Komercyjnych „Satus” oraz inwestorami 
indywidualnymi. Spółka była właścicielem projektu Retail Park Puławy, którego budowa zakończyła się na wiosnę 
2012 r. 

 B.6 Znaczni Akcjonariusze Emitenta 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu, jedynym akcjonariuszem Emitenta jest Belancor Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie, która posiada 3.000.000 akcji Emitenta, stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 
100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Belancor Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie inwestycji 
kapitałowych. Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są: Jacek Kłeczek (25 udziałów), Beata Kłeczek (25 udziałów), 
Krzysztof Szewczyk (25 udziałów), Jolanta Cepielik-Szewczyk (25 udziałów), Bogumił Tokarz (30 udziałów), 
Magdalena Kosińska (10 udziałów), Agnieszka Rerutko (10 udziałów), Roman Wąsikiewicz (25 udziałów) i Łukasz 
Wąsikiewicz (25 udziałów).  Wspólnicy są właścicielami wszystkich 200 udziałów w kapitale zakładowym Belancor 
Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 54.810.000 zł, co daje łącznie 100% udziałów i stanowi 100% kapitału 
zakładowego tej spółki. Udziałowcy Belancor Sp. z o.o.: Jacek Kłeczek, Krzysztof Szewczyk, Bogumił Tokarz i Łukasz 
Wąsikiewicz pełnią aktualnie funkcje w Radzie Nadzorczej. Udziałowiec Belancor Sp. z o.o. Roman Wąsikiewicz pełni 
aktualnie funkcję w Zarządzie. Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są założyciele Emitenta: Jolanta Cepielik-Szewczyk i 
Łukasz Wąsikiewicz. Członkowie Rady Nadzorczej: Jacek Kłeczek, Krzysztof Szewczyk, Bogumił Tokarz pełnią funkcje 
w zarządzie Belancor Sp. z o.o. Członek Zarządu Roman Wąsikiewicz pełni funkcję w zarządzie Belancor Sp. z o.o. W 
wykonaniu uchwały nr 3/12/2014 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Belancor Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 
2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa pierwszeństwa przysługującego 
Wspólnikom oraz w sprawie zmiany Umowy Spółki w zamian za 1.096.000 nowoutworzonych udziałów w kapitale 
zakładowym Belancor Sp. z o.o. – BELANCO Limited wniósł wkład niepieniężny w postaci 3.000.000 akcji Emitenta.  
Umowa przeniesienia własności akcji Emitenta została zawarta w dniu 16 grudnia 2014 roku.  Poza tym nie istnieją 
inne istotne powiązania umowne, ekonomiczne, osobowe Belancor Sp. z o.o. z Emitentem, jego poprzednikiem 
prawnym i podmiotami powiązanymi w okresie ostatnich trzech lat. 

 B.7 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Znaczące zmiany sytuacji finansowej i wyniku 
operacyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe opracowane na podstawie rocznych zbadanych 
skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej za lata 2012, 2013 i 2014 oraz skróconego śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego poddanemu przeglądowi przez Biegłego Rewidenta zawierającego 
dane finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za 
analogiczny okres roku poprzedniego, tj. okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. 
Natomiast Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma Grupy na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 
grudnia 2014 r.),  zostały przygotowane w celu zilustrowania wpływu, jaki miała transakcja sprzedaży przez Biuro 
Inwestycji Kapitałowych S.A. udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o., a co za tym idzie utrata kontroli. Dnia 26 
maja 2015 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. na 
rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych 
Satus z siedzibą w Bielsku-Białej. Prezentacja danych finansowych opracowanych na podstawie rocznych zbadanych 
Skonsolidowanych Sprawozdań Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2012, 2013 i 2014 oraz skróconego 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 
roku odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
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Wybrane pozycje bilansowe (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
30 czerwca 

2015 
31 grudnia 

2014 
31 grudnia 

2013 
31 grudnia 

2012 

Aktywa razem 188.568 213.105 183.319 168.239 

Aktywa trwałe 181.796 205.988 179.351 162.882 

Rzeczowe aktywa trwałe 731 10.153 10.625 11.303 

Wartości niematerialne i wartość firmy 105 84 17 17 

Nieruchomości inwestycyjne 178.262 195.751 168.709 151.562 

Inne długoterminowe aktywa finansowe 2.698 0 0 0 

Aktywa obrotowe 6.772 7.117 3.968 5.357 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 2.547 3.250 1.172 1.671 

Inwestycje krótkoterminowe 47 120 55 21 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.178 3.747 2.741 3.665 

Pasywa 188.568 213.105 183.319 168.239 

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

65.663 63.369 59.998 52.542 

Kapitał własny razem 68.672 76.391 73.337 67.521 

Zobowiązania razem 119.896 136.714 109.982 100.718 

Zobowiązania długoterminowe 104.880 116.809 97.095 92.651 

Zobowiązania krótkoterminowe 15.016 19.905 12.887 8.067 

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
I pół. 
2015 

I pół. 
2014 

2014 2013 2012 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4.033 3.787 3.139 7.613 8.586 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3.878 -1.948 -16.033 -6.914 -1.431 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 276 -2.828 13.900 -1.623 -8.660 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

3.747 2.741 2.741 3.665 5.170 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na końcu okresu 4.178 1.752 3.747 2.741 3.665 

Wybrane pozycje kosztów (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
I pół. 
2015 

I pół. 
2014 

2014 2013 2012 

Zużycie materiałów i energii -1.106 -745 -1.905 -2.231 -2.232 

Usługi obce -1.864 -1.421 -4.525 -3.420 -3.864 

Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze -824 -978 -2.704 -2.605 -2.770 

Amortyzacja -83 -135 -680 -744 -754 

Podatki i opłaty -1.074 -974 -2.311 -2.109 -2.011 

Pozostałe koszty -653 -90 -2.986 -1.472 -6.245 

Razem -5.604 -4.343 -15.111 -12.581 -17.876 

Źródło: Emitent 

W 2014 przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się do poziomu 18.628 tys. zł w porównaniu do 16.978 tys. zł w 
2013 r. i 17.977 tys. zł w 2012 r. (średnioroczny wzrost w opisywanym okresie na poziomie 1,8%). W segmencie 
wynajmu powierzchni magazynowych i handlowych przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w 2014 r. 16.255 tys. zł i 
były o 9,0% wyższe niż w roku 2013 i nieznacznie niższe niż w roku 2012. Istotny wzrost sprzedaż w tym segmencie 
w 2014 r. wynikał przede wszystkim ze wzrostu wskaźnika wynajętych powierzchni (głównie w obiekcie w 
Sosnowcu). Przychody ze sprzedaży w segmencie pielęgniarsko-opiekuńczym (w którym Emitent nie prowadzi już 
żadnej działalności) zwiększyły się w 2014 r. o 370 tys. zł, tj. o 18,5% w stosunku do roku 2013 i o 894 tys. zł (wzrost 
o 60,6%) w stosunku do roku 2012. Dzięki utrzymaniu relatywnie wysokiego wskaźnika wynajęcia powierzchni 
magazynowych w I pół. 2015 r. oraz rosnącej wartości przychodów z otwartego w IV kwartale 2014 r. Retail Park 
Karpacka w Bielsku-Białej, przychody ze sprzedaży Grupy w I pół. 2015 r. wyniosły 8.256 tys. zł i były o 18,0% wyższe 
niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  
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Zysk netto Grupy w 2014 r. wyniósł 3.755 tys. zł wobec 6.773 tys. zł w 2013 r. i 1.611 tys. zł w 2012 r. Wynik netto w 
2014 r. obciążony jest naliczonym podatkiem dochodowym w wysokości 1.886 tys. zł, z czego tylko 138 tys. to 
podatek bieżącego okresu, pozostałe 1.748 tys. zł dotyczy podatku odroczonego, który wynika przede wszystkim z 
zawiązania rezerw na podatek odroczony. W spółkach posiadających wyceniane rynkowo nieruchomości jest to 
rezultat zawiązywania rezerw na odroczony podatek dochodowy naliczany bilansowo od różnicy pomiędzy 
wartością rynkową a wartością podatkową danej nieruchomości. Na wartość aktywów oraz pasywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego mają również wpływ wyniki podatkowe danych jednostek w Grupie Emitenta. 
Dodatkowo od 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podmiotami rozliczającymi podatek dochodowy i 
oprócz rozliczania podatku dochodowego z działalności bieżącej, są zobligowane do zawiązywania aktywów oraz 
rezerw na poczet odroczonego podatku dochodowego. W pozostałych latach 2012-2013 bieżący podatek 
dochodowy również stanowił tylko niewielką część opisywanego kosztu odniesionego w wyniki Grupy. Rentowność 
netto Grupy wyniosła w 2014 r. 20,2% wobec 39,9% w roku 2013 i 9,0% w roku 2012. W okresie pierwszych sześciu 
miesięcy 2015 r. Grupa wypracowała z działalności kontynuowanej 4.962 tys. zł zysku netto wobec 1.318 tys. zł w 
analogicznym okresie 2014 r. Uwzględniając działalność zaniechaną, Grupa wypracowała w I pół. 2015 zysk netto w 
wysokości 4.861 tys. zł wobec 149 tys. zł w analogicznym okresie 2014 r. 
W roku 2014 Grupa podpisała 7 nowych umów najmu dotyczących 7.291,95 m

2
 powierzchni magazynowej i 

3.427,10 m
2
 powierzchni handlowej (w tym jedną umowę najmu w planowanym parku handlowym w 

Dzierżoniowie). Nowo wynegocjowane umowy zakładają stawki najmu na poziomie zbliżonym do tych jakie 
obowiązywały w poprzednich latach. Średnia wartość wskaźnika wynajętych powierzchni magazynowych w 2014 r. 
wynosiła 95% (na koniec okresu 98%) w porównaniu do 83% (na koniec roku – 92%) w roku 2013 i 93% (na koniec 
roku – 96%) w roku 2012. Spadek średniego wskaźnika wynajęcia w 2013 r. spowodowany był przede wszystkim 
zakończeniem znaczącej umowy najmu w centrum logistycznym w Sosnowcu. Obecnie, stan komercjalizacji 
wszystkich powierzchni magazynowych wynosi 97%. Na koniec 2014 r. Grupa posiadała 20 najemców 
magazynowych w porównaniu do 22 na koniec 2013 r. i 21 na koniec 2012 r. W segmencie powierzchni handlowych 
średni wskaźnik wynajętych powierzchni utrzymywał się w roku 2014 na poziomie 98% (na koniec okresu – 71%, 
spadek wskaźnika spowodowany był otwarciem nowego obiektu w Bielsku-Białej, który na koniec roku nie był 
jeszcze w pełni skomercjalizowany) w porównaniu do 100% w roku 2013 i 2012 r.  
Średnia wartość wskaźnika wynajętych powierzchni magazynowych w I pół. 2015 r. wynosiła 90% (na koniec okresu 
93%). W segmencie obiektów handlowych średnia wartość wskaźnika wynajętych powierzchni wynosiła w I pół. 
2015 r. 66% (na koniec czerwca 2015 r. 94%). W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. Grupa podpisała 6 
nowych umów najmu lub aneksów do już istniejących umów na 10.612 m

2
 powierzchni magazynowej oraz 4 umowy 

najmu na 2.721 m
2
 powierzchni handlowej. 

W segmencie wynajmu powierzchni handlowych najbardziej istotnym wydarzeniem w roku 2014 było oddanie do 
użytku Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej. Wydatki inwestycyjne Grupy na wybudowanie opisywanego obiektu 
wyniosły 19.182 tys. zł w 2014 r. oraz 348 tys. zł w poprzednich latach. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 
r. Grupa poniosła kolejne wydatki związane z dostosowaniem obiektu w Bielsku-Białej do potrzeb najemców w 
kwocie 3.388 tys. zł.  
Przychody z wynajmu Retail Park Karpacka były jeszcze niewielkie w 2014 r. i wyniosły 210 tys. zł. W I pół. 2015 r. 
przychody z wynajmu opisywanego obiektu osiągnęły już poziom 1.189 tys. zł . Przychody z wynajmu z oddanego do 
użytku na przełomie 2011 i 2012 r. Parku Handlowego Puławy wyniosły w 2014 r. 1.319 tys. zł w porównaniu do 
1.349 tys. zł w roku 2013 i 1.202 tys. zł w roku 2012. Obiekt handlowy w Puławach do momentu jego sprzedaży w 
sierpniu 2015 r. był w pełni wynajęty, a podpisane umowy najmu były w znacznej większości długoterminowe. 
Od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, tj. od dnia 31.12.2014 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu 
Emisyjnego w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w jej sytuacji finansowej i 
pozycji handlowej Grupy z wyjątkiem opisanych poniżej: 

 Dnia 26 maja 2015 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki BIK Zarządzanie 
Sp. z o.o. na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości 
Komercyjnych Satus z siedzibą w Bielsku-Białej.  

 W związku z zakończeniem dnia 31 lipca 2015 r. procesu likwidacji spółki BIK Property Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w likwidacji, dnia 3 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wykreślenie spółki z KRS. 

 Dnia 8 sierpnia 2015 r. minął rok od ukazania się ostatniego ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłoszenia 
wierzytelności spółki BIK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, tym samym spółka planuje zakończyć 
proces likwidacji i złożyć wniosek o jej wykreślenie z KRS do końca 2015 roku. 

 W dniu 31.08.2015  r. BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 SKA zawarła umowę sprzedaży, której przedmiotem 
jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Puławach oraz prawo własności 
położonych na tym gruncie budynków (Park Handlowy Puławy). 
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 B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. 

Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze względu 
na ich charakter informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają 
rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

Przedstawione poniżej Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za rok 2014 zostały sporządzone, aby 
zaprezentować, w jaki sposób transakcja sprzedaży udziałów spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o., a co za tym idzie 
utrata kontroli nad BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA, BIK Zarządzanie Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 
SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 5 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO SKA oraz Spv 2 
Sp. z o.o. wpłynęłaby na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz 
na skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. W przypadku przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji na początku 
okresu sprawozdawczego tj. na dzień 1 stycznia 2014 r. powyższe zdarzania miałaby wpływ na wyniki finansowe 
Grupy. Niniejsze Skonsolidowane Informacje Pro Forma mają jedynie charakter informacyjny i zostały przygotowane 
w celu zilustrowania sytuacji hipotetycznej, czyli wpływu transakcji na sytuację finansową oraz wyniki finansowe 
Grupy. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz 
skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów pro forma za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz opisane korekty, nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej 
oraz wyników finansowych Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r., nie stanowią też projekcji wyniku finansowego lub 
sytuacji finansowej Grupy w przyszłości. 
 

Wybrane pozycje bilansowe Pro Forma (w tys. zł) 

  Korekty pro forma  

 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe na dzień 
31 grudnia 2014 r. 

Wyeliminowanie 
danych finansowych 
niekonsolidowanych 

podmiotów 

Wycofanie korekt  
i wyłączeń 

konsolidacyjnych 

Wycena 
długoterminowy

ch inwestycji 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe pro 
forma na dzień  

31 grudnia 2014 r. 

Aktywa razem 213.105 -29.884 2.726 -55 185.892 

Aktywa trwałe 205.988 - 28.566 2.041 -55 179.408  

Rzeczowe aktywa trwałe 10.153 -10.926 1.024 0 251 

Wartości niematerialne i 
wartość firmy 

84 0 0 0 84 

Nieruchomości 
inwestycyjne 

195.751 -17.640 -1.758 0 176.353 

Inne długoterminowe 
aktywa finansowe 

0 0 2 775 -55 2.720 

Aktywa obrotowe 7.117 -1.318 685 0 6.484 

Należności z tytułu dostaw 
i usług oraz pozostałe 

3.250 -877 644 0 3.017 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

120 0 36 0 156 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

3.747 -441 5 0 3.311 

Pasywa 213.105 -59.487 32.329 -55 185.892 

Kapitał własny przypisany 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

63.369 -28.505 28.209 -44 63.029 

Kapitał własny razem 76.391 -28.505 17.857 -44 65.699 

Zobowiązania 
długoterminowe 

116.809 -25.125 11.229 -11 102.902 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

19.905 -5.857 3.243 0 17.291 
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Wybrane pozycje rachunku wyników Pro Forma (w tys. zł) 

  Korekty pro forma  

 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe za  
2014 r. 

Wyeliminowanie 
danych finansowych 
niekonsolidowanych 

podmiotów 

Wycofanie korekt i 
wyłączeń 

konsolidacyjnych 

Wycena 
długoterminowych 

inwestycji 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe  pro 
forma za 2014 r. 

Przychody ze sprzedaży 18.628 -4.394 796 0 15.030 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

11.343 -606 613 0 11.350 

Przychody finansowe 131 -680 717 0 168 

Koszty finansowe -5.833 2.513 -1.719 0 -5.039 

(Koszty)/przychody 
finansowe netto 

-5.702 1.833 -1.002 0 -4.871 

Zysk (strata) brutto 5 641 1 227 -389 0 6 479 

Podatek dochodowy -1 886 158 601 0 -1 127 

Zysk netto 3.755 1.385 212 0 5.352 

Zysk netto przypadający na 
właścicieli jednostki 
dominującej 

3.681 1.385 -1.246 0 3.820 

Zysk netto przypadający na 
udziały niekontrolowane 

74 0 1.458 0 1.532 

Wybrane pozycje kosztów Pro Forma (w tys. zł) 

  Korekty pro forma  

 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe na 
dzień 

31 grudnia 2014 r. 

Wyeliminowanie 
danych finansowych 
niekonsolidowanych 

podmiotów 

Wycofanie korekt i 
wyłączeń 

konsolidacyjnych 

Wycena 
długoterminowych 

inwestycji 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe pro 
forma na dzień 31 

grudnia 2014 r. 

Zużycie materiałów i 
energii 

-1.905 309 0 0 -1.596 

Usługi obce -4.525 1.747 -215 0 -2.993 

Wynagrodzenia oraz 
świadczenia pracownicze 

-2.704 826 0 0 -1.878 

Amortyzacja -680 449 -25 0 -256 

Podatki i opłaty -2.311 363 -106 0 -2.054 

Pozostałe koszty -2 986 512 -173 0 -2 647 

Źródło: Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma  

 

Opis korekt pro forma 

W celu ilustracji wpływu sprzedaży udziałów spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. na sprawozdanie z sytuacji finansowej 
oraz na skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy 
Kapitałowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r. dokonano korekt pro forma przy 
założeniu, że sprzedaż udziałów spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. i tym samym utrata kontroli nad poszczególnymi 
spółkami w Grupie nastąpiła na dzień 1 stycznia 2014 r., które obejmowały przede wszystkim:  

 wyłączenie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów dotyczące tych spółek BIK Zarządzanie Sp. z 
o.o., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Projekt 3 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 SKA, BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ASTO SKA oraz Spv 2 Sp. z o.o. ze względu na fakt utraty kontoroli nad tymi spółkami i 
zaprzestanie ich  konsolidacji, 

 wyeliminowanie korekt oraz wyłączeń konsolidacyjnych pomiędzy Grupą a ww. spółkami,  

 zmiana wartości godziwej inwestycji długoterminowych klasyfikowanych jako aktywa finansowe dostepne 
do sprzedaży przypadająca na rok 2014. 
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 B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Nie dotyczy. Spółka nie publikuje prognoz ani szacunków zysków. 

 B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych 
informacji finansowych. 

Nie dotyczy. Raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych nie zawierały 
zastrzeżeń. 

 B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy 
załączyć wyjaśnienie. 

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej, rozumianego jako zdolność Grupy Kapitałowej do 
uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego 
spłacania zobowiązań jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności 
w okresie co najmniej dwunastu kolejnych miesięcy od Dnia Zatwierdzenia Prospektu. 

 DZIAŁ C – PAPIERY WARTOŚCIOWE 

 C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym 
ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 

- 1.130.000 Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 
1.130.000 zł, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy, 

- do 569.606 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 569.606 zł, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego (Akcje Sprzedawane),  

łącznie stanowiących Akcje Oferowane. 

Na podstawie Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest:  

- 900.000 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 
900.000 zł,  

- do 1.130.000 Praw do Akcji serii I oraz do 1.130.000 Akcji serii I (w zależności od liczby Akcji serii I 
przydzielonych w Ofercie Publicznej). 

Akcje Oferowane są oferowane łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów 
przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogą być 
przydzielone zarówno Akcje serii H, jak i Akcje serii I. 

Akcje w Publicznej Ofercie są podzielone na transze: 

- Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do 420.000 Akcji Oferowanych oraz 

- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do 1.279.606 Akcji Oferowanych. 

Akcje serii H i Akcje serii I zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW. 

 C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. 

Walutą emitowanych Akcji jest złoty polski (zł, PLN). 

 C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy reprezentuje łącznie 3.000.000 akcji, w tym: 

- 190.000 imiennych uprzywilejowanych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

- 1.910.000 imiennych uprzywilejowanych akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

- 900.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję 
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Z akcjami serii H związane jest prawo do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. 
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 C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

Akcjonariuszowi na warunkach i w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki 
przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym związane z uczestnictwem w Spółce: 

- prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 – 
349 Kodeksu Spółek Handlowych), przy czym prawo to przysługuje osobom będącym akcjonariuszami spółki w 
dniu dywidendy, tj. w dniu, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany 
rok obrotowy, 

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych), 
- prawo do zbywania posiadanych akcji, przy czym zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady 

Nadzorczej wydawanej na zasadach określonych w § 10 Statutu Spółki; ponadto dotychczasowym 
akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji 
imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia (§ 11 Statutu Spółki), 

- prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 
jej likwidacji, 

- prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem, przy czym zgodnie z treścią § 10 Statutu 
zastawienie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej, 

- prawo do umorzenia akcji (art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 Statutu Spółki), 
- prawo do żądania zamiany akcji (art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i (§ 9 ust. 3 Statutu Spółki), przy 

czym akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne (§ 9 ust. 2 Statutu Spółki). 

Akcjonariuszom na warunkach i w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o Ofercie Publicznej, przy uwzględnieniu 
postanowień Statutu Spółki przysługują następujące uprawnienia korporacyjne związane z uczestnictwem w Spółce: 

- prawo do żądania informacji na temat stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej 
albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej (art. 6 § 4-6 Kodeksu 
Spółek Handlowych), 

- prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych), 
- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 

341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych), 
- prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych), 

przy czym prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, reprezentującym co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej, 

- prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek 
Handlowych), 

- prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych), przy 
czym prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce akcyjnej, 

- prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 400 Kodeksu Spółek 
Handlowych), przy czym prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, reprezentującym co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,   

- prawo do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 401 § 1 i 2 Kodeksu 
Spółek Handlowych), przy czym prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, reprezentującym co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

- prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, 
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych), przy czym 
przed terminem walnego zgromadzenia prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki 
publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

- prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406
1
 - art. 406

3
 Kodeksu Spółek Handlowych), przy czym 

prawo to przysługuje osobom będącym akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego 
zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), 

- prawo do ustanowienia pełnomocnika (art. 412 i art. 412
1
 Kodeksu Spółek Handlowych), 

- prawo do przeglądania i żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu (art. 407 § 1 i 11 Kodeksu Spółek Handlowych), 

- prawo do żądania wydania innych dokumentów związanych z walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu 
Spółek Handlowych),  
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- prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 
komisję (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych), przy czym prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub 
akcjonariuszom, posiadającym jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym 
zgromadzeniu, 

- prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych), przy czym akcje 
serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, a akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję 
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; z pozostałymi akcjami Emitenta związane jest prawo do 
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, 

- prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych),  

- prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia (art. 422–427 Kodeksu Spółek Handlowych), 
- prawo do uzyskania informacji temat spółki (art. 428 i art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych), 
- prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 Kodeksu Spółek Handlowych),  
- prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółek),  
w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki), 

- prawo do żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (art. 82 
Ustawy o Ofercie Publicznej), przy czym prawo to przysługuje akcjonariuszowi, który samodzielnie lub 
wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi 
stronami porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki (art. 87 ust. 1 pkt 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej), osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, 

- prawo do żądania wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub 
przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej), 

- prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej), przy czym prawo to 
przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. 
 

 C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

Statut Spółki przewiduje ograniczenia dotyczące przenoszenia praw z akcji imiennych. Dotychczasowym 
akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji 
imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia w swobodzie 
przenoszenia akcji Emitenta przewidziane w Statucie Spółki. 

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na zbycie akcji imiennych Rada Nadzorcza podejmuje 
w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza zamiaru przeniesienia akcji 
imiennych. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji, w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia 
zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje 
imienne za cenę równą cenie zbycia, określonej w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. Termin zapłaty za akcje 
imienne wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od przekazania przez Radę Nadzorczą zainteresowanym informacji 
na temat nabywcy akcji imiennych. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje imienne lub 
niewskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy, akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy 
określonego w zgłoszeniu i na wskazanych tam warunkach (§ 10 Statutu).  

W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych, akcjonariuszom posiadającym akcje imienne 
uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do 
zbycia (§ 11 Statutu).  

Ponadto zbycie papierów wartościowych Spółki podlega ograniczeniom i sankcjom za ich naruszenie, 
przewidzianym w przepisach: 

- Ustawy o Ofercie Publicznej, 
- Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
- Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
- Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Akcje Emitenta nie są obciążone zastawem. 
Poza tym wg wiedzy Emitenta nie istnieją inne ograniczenia w swobodzie przenoszenia akcji Emitenta. 
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 C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub 
mają być przedmiotem obrotu. 

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 900.000 Akcji serii H, w tym 569.606 Akcji 
Sprzedawanych, i do 1.130.000 Akcji serii I, oraz do 1.130.000 Praw do Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym 
(rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie spełnia jedynie wymogów dotyczących minimalnej liczby akcji w 
wolnym obrocie (free float), których spełnienie uzależnione będzie od wyników Oferty Publicznej. W przypadku w 
Publicznej Ofercie zostaną objęte i przydzielone wszystkie oferowane Akcje (Akcje Sprzedawane i Akcje serii I), 
Emitent spełni wymogi dopuszczenia akcji na rynek podstawowy. Odwołanie oferty Akcji Sprzedawanych przez 
Sprzedającego, przy założeniu, iż Akcje serii I zostaną zaoferowane przez Spółkę w maksymalnej przewidzianej w 
Prospekcie liczbie i zostaną w całości objęte zapisami inwestorów, nie wpływa na możliwość spełnienia przez Spółkę 
warunków dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) GPW przewidzianych w 
regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach.  

W przypadku niespełnienia wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym przewidzianych w 
Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie GPW, Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie akcji do 
obrotu na rynku równoległym. 

W przypadku niespełnienia przez Spółkę wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym 
przewidzianych w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie GPW Spółka nie zamierza ubiegać się o 
dopuszczenie Akcji serii H i Akcji serii I do obrotu poza rynkiem regulowanym, tj. na rynku organizowanym przez 
GPW. 

W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego 
informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w 
formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

Emitent przewiduje, iż obrót PDA serii I na GPW rozpocznie się w I kwartale 2016 roku. Termin notowania Akcji serii 
H oraz Akcji serii I na GPW zależy głównie od terminu sądowej rejestracji Akcji serii I. Z tego powodu Emitent ma 
ograniczony wpływ na termin notowania Akcji. 

 C.7 Opis polityki dywidendy 

Ponieważ Statut Spółki nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku  
(w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), zysk przeznaczony 
przez Walne Zgromadzenie do podziału zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych dzieli się w stosunku do 
wartości nominalnej akcji. W związku z tym na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości.  

Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki, 
których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Techniczne warunki wypłaty dywidendy uchwalonej 
przez Walne Zgromadzenie będą ustalone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z KDPW. Spółka po dopuszczeniu 
jej akcji do obrotu giełdowego będzie zobowiązana uzgadniać decyzje i przekazywać do GPW informacje o zamiarze 
wypłaty dywidendy, w sposób i na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. 

Za lata 2011 i 2012 dywidenda nie była wypłacana – zysk netto był przeznaczany w całości na kapitał zapasowy. 

Za rok 2013 dywidenda została wypłacona – zysk netto w kwocie 196.650 zł został przeznaczony na wypłatę 
dywidendy dla akcjonariuszy. Pozostały zysk netto w kwocie 5.784.756 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy. 

Za rok 2014 dywidenda nie była wypłacana – zysk netto w kwocie 9.234,1 tys. zł został przeznaczony w całości na 
kapitał zapasowy. 

Wartość dywidendy na akcję 
za każdy rok obrotowy (zł) 

2011 2012 2013 2014 

- - 
3,2775 

(0,0655)* 
- 

* W celu umożliwienia dokonania porównania skorygowana w związku ze zmianą liczby akcji Emitenta. 

W najbliższych trzech latach obrotowych Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie 
całego zysku netto wypracowanego przez Spółkę na finansowanie rozwoju działalności Spółki, a w przypadku zbycia 
przez Spółkę któregoś ze zrealizowanych projektów – przeznaczenie części zysku netto uzyskanego w wyniku 
zrealizowania takiej transakcji na finansowanie dalszego rozwoju działalności Spółki, a pozostałej części – na wypłatę 
dywidendy. 
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 DZIAŁ D – RYZYKO 

 D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży. 

Ryzyko związane z działalnością Emitenta 

 Grupa może nie zrealizować swojej strategii 

 Grupa może nie być w stanie zatrzymać kluczowej kadry kierowniczej 

 Istnieje ryzyko związane z realizacją celów emisji 

 Naruszenie zobowiązań finansowych i innych zobowiązań przewidzianych w umowach finansowania może 
doprowadzić strony finansujące do odmowy dalszego udzielania finansowania i żądania spłaty udzielonych 
kredytów lub postawienia ich w stan wymagalności, jak również do skorzystania z ustanowionych 
zabezpieczeń na majątku Grupy  

 Dotychczasowi Akcjonariusze mogą mieć interesy sprzeczne z interesami pozostałych akcjonariuszy 

 Ubezpieczenie Grupy może być niewystarczające do pokrycia szkód poniesionych przez Grupę lub do 
zaspokojenia roszczeń wobec Grupy, a ubezpieczyciel może także, z innych przyczyn, nie pokryć szkód 
poniesionych przez Grupę lub nie zaspokoić roszczeń wobec Grupy 

 W przypadku naruszenia prawa ochrony środowiska, Grupa może ponieść negatywne konsekwencje 

 Grupa narażona jest na ryzyka wynikające z zarządzania posiadanym majątkiem 

 Potencjalna utrata atrakcyjności obiektów należących do Grupy może negatywnie wpłynąć na Grupę 

 Istnieje potencjalne ryzyko spadku wartości posiadanych nieruchomości 

 Grupa narażona jest na ryzyko związane z utrzymaniem posiadanych nieruchomości  

 Decyzje administracyjne mogą negatywnie wpłynąć na Grupę 

 Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów  

 Działalność najemców prowadzona na terenie obiektów należących do Grupy może negatywnie wpłynąć na 
Grupę 

 Grupa może być narażona na ryzyko związane z roszczeniami wobec wykonawców 

 Grupa może nie osiągnąć zakładanych stóp kapitalizacji z transakcji sprzedaży posiadanych nieruchomości 

 Organy podatkowe mogą zakwestionować transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi 

 Wadliwy skład Rady Nadzorczej 

 Powiązania rodzinne 

Ryzyko związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

 Grupa może być narażona na negatywne skutki regionalnej oraz globalnej dekoniunktury 

 Spadek koniunktury na rynku nieruchomości może negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki przez Grupę 

 Grupa może być narażona na ryzyko rosnącej konkurencji ze strony podmiotów  

 Zmiany przepisów prawa mogą negatywnie wpłynąć na Grupę 

 Grupa jest narażona na ryzyko zmiany kursów walut w działalności operacyjnej 

 Grupa jest narażona na ryzyko zmiany kursów walut w działalności inwestycyjnej 

 Grupa jest narażona na ryzyko zmiany stóp procentowych  

 Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu podatkowego 

 Ryzyko związane z ochroną konserwatora zabytków 

 Ryzyko związane z ustawą o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane 

 Ryzyko dotyczące generalnych wykonawców 

 Ryzyka związane z działalnością obiektów komercyjnych 

 Ryzyka związane z opłatą planistyczną 

 Ryzyko związane z prawem pociągnięcia dot. udziałów w MARATHON 2 Sp. z o.o. 

 D.3  Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. 

 Ryzyko związane ze złożeniem błędnego zapisu i brakiem terminowej wpłaty na Akcje Oferowane 

 Akcjonariusz Sprzedający i Emitent mogą odwołać Publiczną Ofertę lub zawiesić przeprowadzenie Oferty 

 Publiczna Oferta może nie dojść do skutku 

 Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii I 

 W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub 
ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, KNF może, między 
innymi, zakazać przeprowadzenia oferty lub zawiesić ofertę oraz nakazać wstrzymanie ubiegania się lub 
zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym 

 Niedopełnienie lub nienależyte wykonywanie przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów prawa 
może spowodować nałożenie na Emitenta kary finansowej 
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 Akcje serii H, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Akcje serii I oraz Prawa do Akcji serii I mogą nie zostać 
dopuszczone do obrotu lub do notowania na rynku regulowanym GPW  

 Obrót Akcjami na GPW może zostać zawieszony 

 Akcje mogą być wykluczone z obrotu na GPW 

 Jakakolwiek emisja nowych akcji przez Spółkę w przyszłości lub przyszłe transakcje obejmujące sprzedaż 
znacznej liczby akcji przez jej akcjonariuszy, a także uznanie, że może dojść do takiej emisji lub sprzedaży, 
mogą mieć niekorzystny wpływ na kurs notowań Akcji lub zdolność Spółki w zakresie pozyskania kapitału w 
przyszłości 

 Interpretacja przepisów polskiego prawa podatkowego związanych z opodatkowaniem inwestorów może 
być niejasna, a przepisy te mogą ulegać zmianom 

 DZIAŁ E – OFERTA 

 E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty 
pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest znana cena Akcji Oferowanych, dlatego też nie można wskazać 
ostatecznej wielkości przychodów brutto z emisji Akcji serii I Zgodnie z szacunkami Zarządu, wpływy brutto z emisji 
Akcji serii I wyniosą około 23.730 tys. zł. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie około 22.500  tys. zł. 

Uwzględniając powyższe szacunki, całkowite koszty związane z emisją Akcji serii I mogą wynieść około 1.230 tys. zł, 
w tym: 

Koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa i oferowania 1.095 tys. zł, 

Koszt kampanii promocyjnej 120 tys. zł, 

Pozostałe koszty 15 tys. zł. 

Źródło: Spółka 

Wszystkie wskazane powyżej koszty poniesie Emitent. 

Sprzedający poniesie jedynie w całości koszty wynagrodzenia za plasowanie Akcji Sprzedawanych. 

Po zamknięciu Publicznej Oferty Emitent opublikuje informacje dotyczące przychodów z subskrypcji Akcji serii I, jak 
również całkowitych kosztów Oferty, w formie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

 E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. 

Przyczyny Oferty 

Publiczna Oferta obejmuje emisję Akcji serii I oraz sprzedaż części Akcji serii H (Akcje Sprzedawane) przez 
dotychczasowego akcjonariusza 

Emisja Akcji serii I 

Emitent podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji serii I w związku z zamiarem pozyskania przez 
Spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności.  

Zakładając, iż zostaną objęte wszystkie oferowane Akcje serii I, Emitent oczekuje wpływów z emisji na poziomie 
około 23.730 tys. zł brutto. Ostateczne wpływy netto zostały oszacowane na poziomie około 22.500 tys. zł.  

Celem emisji jest pozyskanie środków na realizację zaplanowanych na lata 2016-2018 inwestycji: 
1. Rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu - Grupa planuje budowę dwóch kolejnych hal magazynowych 

o łącznej powierzchni najmu około 25 tys. m
2
. Nakłady inwestycyjne konieczne jeszcze do poniesienia na 

realizację tej inwestycji Grupa szacuje na kwotę 27,0 mln zł. Dotychczas Grupa poniosła nakłady inwestycyjne 
na zakup gruntu pod tą inwestycję i uzbrojenie terenu. Emitent planuje sfinansowanie dalszych nakładów 
inwestycyjnych zarówno ze środków własnych pochodzących z emisji (w wysokości łącznej około 7 mln zł) oraz 
z kredytu bankowego. 

2. Budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie – Grupa planuje budowę parku handlowego o łącznej 
powierzchni najmu około 5 tys. m

2
. Emitent planuje odkupienie wszystkich udziałów od Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych „Satus” (FIZ) w spółce celowej 
przygotowującej inwestycję w Dzierżoniowie oraz uzupełnienie środków niezbędnych na zrealizowanie 
inwestycji. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 26,6 mln zł. Grupa planuje sfinansowanie inwestycji 
zarówno ze środków własnych (8,5 mln zł) jak i kredytu bankowego. 

3. Budowa Centrum Logistycznego Kraków III – Grupa planuje budowę nowego Centrum Logistycznego w 
Targowisku, bezpośrednio przy zjeździe z autostrady A4 – węzeł Szarów, o łącznej powierzchni najmu około 18 
tys. m

2
. Nakłady inwestycyjne konieczne jeszcze do poniesienia wyniosą 22,5 mln zł. Dotychczas, Grupa 

poniosła nakłady inwestycyjne na zakup gruntu i wstępne przygotowanie projektu. Grupa planuje sfinansować 
dalszą realizację inwestycji ze środków własnych (około 7,0 mln zł) oraz z kredytu bankowego. 
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Grupa zakłada, że nakłady inwestycyjne, które zostaną poniesione w związku z realizacją ww. projektów  w 
poszczególnych latach wyniosą.33,6 mln zł w 2016 r., 31,25 mln zł w 2017 r., 11,25 mln zł w 2018 r. 

Na realizację wskazanych celów Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji publicznej akcji serii I w 
wysokości 22,50 mln zł.  

Szczegółowy opis planowanych inwestycji, które zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z emisji akcji serii I 
zawiera poniższa tabela (w mln zł): 

Wyszczególnienie Łączne nakłady 
Wycena dotychczas 

poniesionych 
nakładów* 

Nakłady do 
poniesienia 

Nakłady do 
poniesienia ze 

środków z emisji 

Nakłady do 
poniesienia z 

kredytów 

Rozbudowa Centrum Logistycznego  
w Sosnowcu  

33,00 6,00 27,00 7,00 20,00 

Budowa Parku Handlowego  
w Dzierżoniowie  

26,60 0 26,60 8,50 18,10 

Budowa Centrum Logistycznego 
Kraków III  

25,63 3,13 22,50 7,00 15,50 

 Razem 85,23 9,13 76,10 22,50 53,60 

*wskazane pozycje uwzględniają wycenione wg. wartości rynkowej wartości zakupionych gruntów  

Emitent nie przewiduje możliwości odstąpienia od realizacji celów. Ewentualne odstąpienie od realizacji celu będzie 
możliwe w wypadku pojawienia się ważnych przyczyn dla Spółki determinujących takie posunięcie. 

Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji zgodnie z celami określonymi powyżej Emitent zamierza 
pozyskane środki inwestować w bezpieczne instrumenty finansowe w postaci obligacji skarbowych i lokat 
bankowych.  

W przypadku pozyskania z emisji mniejszej kwoty niż zakładana Emitent dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytu 
bankowego na brakującą kwotę (stanowiącą różnicę między zakładanymi a rzeczywistymi wpływami z emisji akcji 
serii I), niezbędną do realizacji wyżej wymienionych celów. Niemniej jednak do daty zatwierdzenie Prospektu żadne 
umowy z tym związane nie zostały zawarte. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany sposobów wykorzystania wpływów z emisji informacja o tym zostanie podana do 
publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Do zmiany celów emisji upoważniony jest Zarząd Emitenta w 
porozumieniu z Radą Nadzorczą. 

Sprzedaż części Akcji serii H 

Podstawową przesłanką przeprowadzenia Publicznej Oferty sprzedaży części Akcji serii H przez dotychczasowego 
akcjonariusza jest zamiar uzyskania przez niego środków finansowych. 

 E.3 Opis warunków oferty. 

Poniższe podsumowanie warunków Oferty przedstawia jedynie wybrane informacje dotyczące Oferty Publicznej. 
Informacje te nie są wyczerpujące a decyzja inwestora o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na 
analizie całości Prospektu. 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 

- 1.130.000 Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 
1.130.000 zł, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy, 

- do 569.606 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 
569.606 zł, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego (Akcje Sprzedawane). 

Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: 
- Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do 420.000 Akcji Oferowanych oraz 
- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do 1.279.606 Akcji Oferowanych. 

Akcje serii H i Akcje serii I (Akcje Oferowane) oferowane są łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżniania 
na etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach 
Publicznej Oferty mogą być przydzielone zarówno Akcje serii H, jak i Akcje serii I. Intencją Emitenta i Sprzedającego 
jest przydzielenie w pierwszej kolejności Akcji serii I, a w dalszej kolejności Akcji Sprzedawanych. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, w tym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, a także ostateczna liczba akcji 
oferowanych w poszczególnych transzach, zostanie określona przez Emitenta i Sprzedającego, działających w 
porozumieniu, w uzgodnieniu z Oferującym, po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”. 
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Ostateczna liczba oferowanych akcji wraz z ostatecznym podziałem na poszczególne transze oraz ostateczna cena 
zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 

Cena emisyjna Akcji serii I i cena sprzedaży Akcji serii H będą równe i jednakowe dla obydwóch transz. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych wraz z ostatecznym podziałem na poszczególne Transze oraz 
ostatecznej cenie zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej do KNF) oraz do publicznej wiadomości w sposób, w 
jaki został udostępniony Prospekt. 

Termin przeprowadzenia Oferty: 

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 

Początek procesu book-building 25 stycznia 2016 roku 

Koniec book-building, godz. 15.00 26 stycznia 2016 rok 

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej 
oraz ceny sprzedaży, a także informacji o ostatecznej liczbie Akcji 
oferowanych i Akcji sprzedawanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w 
poszczególnych transzach * 

26 stycznia 2016 roku 

Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów w Transzy 
Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej 

27 stycznia 2016 roku  

Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej 1 lutego 2016 roku 

Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej 2 lutego 2016 roku 

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej i Transzy 
Instytucjonalnej 

do  4 lutego 2016 roku 

Ostateczny termin zamknięcia Publicznej Oferty do 4 lutego 2016 roku 

* przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 
udostępniony Prospekt.  

Terminy realizacji Publicznej Oferty mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie 
później niż w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże 
taką informację do wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 
ust. 2 Ustawy o ofercie, za wyjątkiem zawieszenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, o którym Spółka 
informować będzie w formie aneksu. 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent lub Sprzedający mogą, w uzgodnieniu  
z Oferującym, odwołać Ofertę Publiczną lub Sprzedający może odwołać Ofertę Sprzedaży bez podawania przyczyn 
swojej decyzji. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, nie później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, 
Emitent i Sprzedający działający w porozumieniu, w uzgodnieniu z Oferującym, mogą podjąć decyzję o odwołaniu 
lub zawieszeniu Oferty Publicznej. Przez zawieszenie Oferty Publicznej rozumie się przerwanie jej biegu poprzez 
zmianę terminów przeprowadzania Oferty, przy czym informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej może nie zawierać 
nowych terminów przeprowadzenia Oferty, które zostaną opublikowane w terminie późniejszym.  

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów możliwe będzie jedynie odwołanie lub zawieszenie dotyczące wszystkich 
Akcji Oferowanych i może ono nastąpić jedynie z ważnych powodów. 

Publiczna Oferta (łącznie oferta objęcia Akcji serii I i Akcji Sprzedawanych serii H) dojdzie do skutku w przypadku 
złożenia i opłacenia zapisów na co najmniej 1 Akcję Oferowaną. W przypadku braku popytu na wszystkie Akcje 
Oferowane, w pierwszej kolejności inwestorom będą przydzielane Akcje serii I (przydział dokonany zostanie przez 
Emitenta), następnie przydzielane będą Akcje serii H sprzedawane przez Sprzedającego. W przypadku nie objęcia 
zapisami wszystkich oferowanych Akcji serii I, nie zostaną przydzielone Akcje Sprzedawane serii H. 

Transza Indywidualna 

W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć zapis na co najmniej 20 akcji i nie więcej niż 50.000 akcji.  

W przypadku nadsubskrypcji w Transzy Indywidualnej (po możliwym przesunięciu nieobjętych zapisami akcji z 
Transzy Instytucjonalnej) przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. 

Transza Instytucjonalna 

W Transzy Instytucjonalnej inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni 
składać zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. Inwestorzy, 
do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w 
Transzy Instytucjonalnej pod warunkiem, że złożą zapis opiewający na więcej niż 10.000 akcji. 
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W przypadku nadsubskrypcji w Transzy Instytucjonalnej (po możliwym przesunięciu nieobjętych zapisami akcji  
z Transzy Indywidualnej) przydział zostanie dokonany z uwzględnieniem preferencji dla inwestorów, którzy wzięli 
udział w budowaniu „księgi popytu” i do których zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu. 

 E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty 

Osoby fizyczne i prawne zaangażowane w Publiczną Ofertę, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym przy 
gotowaniu lub realizacji Publicznej Oferty lub jej części to: 

 obecni akcjonariusze - z uwagi na zamiar pozyskania środków na dalszy dynamiczny rozwój Emitenta 
(wzrost przychodów i zysku) oraz uzyskania rynkowej wyceny Akcji Emitenta; 

 osoba występująca jako Sprzedający, który zbywa posiadane przez siebie akcje Emitenta, w liczbie i na 
zasadach wskazanych w Prospekcie, po możliwie najlepszej cenie. 

 wynagrodzenie Domu Maklerskiego BDM S.A., który pełni funkcję Oferującego, jest głównej mierze 
wynagrodzeniem prowizyjnym naliczanym od wartości oferty. Dlatego też Dom Maklerski BDM S.A. jest 
zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny Akcji oraz sprzedażą maksymalnej liczby Oferowanych 
Akcji; 

 wysokość wynagrodzenia Doradcy Prawnego oraz Biegłego Rewidenta nie jest uzależnione od powodzenia 
Publicznej Oferty. 

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała) pełniący 
funkcję oferującego jest związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję firmy inwestycyjnej 
oferującej Akcje Oferowane. Dom Maklerski BDM S.A. jest również podmiotem prowadzącym proces budowy księgi 
popytu. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przed KNF, za 
plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu oraz za sporządzenie części niniejszego Prospektu: 
Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BDM S.A. nie ma innego bezpośredniego ani też pośredniego 
interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje 
konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A., a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację 
Oferty. 
Kancelaria „GHMW - Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni” Spółka Partnerska odpowiedzialna jest za 
sporządzenie części niniejszego Prospektu. Doradca Prawny odpowiada również za przygotowanie projektów 
uchwał organów korporacyjnych Emitenta związanych z Publiczną Ofertą, a także bieżące doradztwo prawne w 
sprawach związanych z realizacją Publicznej Oferty. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z 
powodzeniem Oferty. Doradca Prawny świadczy oraz może świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki, Spółek z Grupy 
lub akcjonariuszy Spółki usługi prawne, w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności, na podstawie 
odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta 
nie występują żadne konflikty interesów. Doradca Prawny nie posiada papierów wartościowych Spółki. 
 

 E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.  

Akcje Sprzedawane są oferowane do sprzedaży przez spółkę Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,  ul. 
Albatrosów 2, 30-716 Kraków, będącą jedynym akcjonariuszem Spółki. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego 
zakazem sprzedaży  

W dniu 16 lipca 2015 roku Belancor Sp. z o.o. zawarła z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Bielsku-Białej umowę zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”, na mocy której zobowiązała się, że w okresie 
kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Oferującego, nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie 
akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub 
zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki 
w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto Oferujący wyraził zgodę na zbycie 
przez Belancor Sp. z o.o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od Belancor, 
w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze z Oferującym umowę lock-up o 
treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji 
Spółki. Umowa zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty 
pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. 

 E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą 

W ramach Publicznej Oferty Spółka zamierza zaoferować 1.130.000 Akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy, a Sprzedający zamierza zaoferować 569.606 Akcji serii H. W związku z powyższym 
przedstawiona poniżej wielkość i wartość procentowa rozwodnienia obliczona została w sytuacji, w której zostaną 
objęte wszystkie Akcje Oferowane. 
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Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Publicznej Oferty 

 Liczba akcji 
Udział w kapitale 

w % 
Liczba głosów 

Udział w 
głosach w % 

Belancor Sp. z o.o. 2.430.394 58,85% 5.100.394 75,01% 

imienne, uprzywilejowane co do głosu: 2.100.000 50,85% 4.770.000 70,15% 

 Akcje serii A 190.000 4,60% 950.000 13,97% 

 Akcje serii G 1.910.000 46,25% 3.820.000 56,18% 

zwykłe na okaziciela: 330.394 8,00% 330.394 4,86% 

 Akcje serii H 330.394 8,00% 330.394 4,86% 

Nowi akcjonariusze* 1.699.606 41,15% 1.699.606 24,99% 

 Akcje Sprzedawane serii H 569.606 13,79% 569.606 8,38% 

 Akcje Oferowane serii I 1.130.000 27,36% 1.130.000 16,62% 

RAZEM 4.130.000 100,00% 6.800.000 100,00% 

* przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich Akcji Oferowanych  

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Publicznej Oferty udział akcji posiadanych przez dotychczasowego 
akcjonariusza (Belancor Sp. z o.o.) w łącznej liczbie akcji będzie kształtował się na poziomie 58,85%, zaś udział w 
liczbie głosów wyniesie 75,01%, a udział akcji posiadanych przez inwestorów uczestniczących w Ofercie wyniesie 
41,15%, zaś ich udział w liczbie głosów wyniesie 24,99%. 

Poniższa tabela przedstawia wielkość i wartość procentową uzyskanego rozwodnienia w przypadku odwołania przez 
Sprzedającego Oferty Sprzedaży akcji serii H oraz objęcia przez inwestorów wszystkich zaoferowanych przez Spółkę 
Akcji serii I. 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu emisji Akcji serii I 

 Liczba akcji 
Udział w kapitale 

w % 
Liczba głosów 

Udział w 
głosach w % 

Belancor Sp. z o.o. 3.000.000 72,64% 5.670.000 83,38% 

imienne, uprzywilejowane co do głosu: 2.100.000 50,85% 4.770.000 70,15% 

 Akcje serii A 190.000 4,60% 950.000 13,97% 

 Akcje serii G 1.910.000 46,25% 3.820.000 56,18% 

zwykłe na okaziciela: 900.000 21,79% 900.000 13,24% 

 Akcje serii H 900.000 21,79% 900.000 13,24% 

Nowi akcjonariusze** 1.130.000 27,36% 1.130.000 16,62% 

 Akcje Oferowane serii I 1.130.000 27,36% 1.130.000 16,62% 

RAZEM 4.130.000 100,00% 6.800.000 100,00% 

** przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich oferowanych Akcji serii I  

W przypadku odwołania przez Sprzedającego Oferty Sprzedaży akcji serii H oraz objęcia przez inwestorów 
wszystkich zaoferowanych przez Spółkę Akcji serii I udział akcji posiadanych przez dotychczasowego akcjonariusza  
(Belancor Sp. z o.o.) w łącznej liczbie akcji będzie kształtował się na poziomie 72,64]%, zaś udział w liczbie głosów 
Belancor Sp. z o.o. wyniesie 83,38%, a udział akcji posiadanych przez inwestorów uczestniczących w Ofercie 
wyniesie 27,36%, zaś ich udział w liczbie głosów wyniesie 16,62%. 

 E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić 
uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności koszty 
założenia i prowadzenia rachunku inwestycyjnego lub rachunku zbiorczego, o ile inwestor nie posiadał takiego 
rachunku wcześniej oraz inne możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, 
ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty  
na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty. 
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 CZĘŚĆ II - CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki ryzyka, które mogą 
negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w przyszłości lub wartość akcji Emitenta. Dodatkowe 
ryzyka, które obecnie nie są znane Emitentowi, także mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta lub działalność jego 
Grupy Kapitałowej w przyszłości oraz wartość akcji Emitenta. 

Przedstawione czynniki ryzyka nie muszą być jedynymi, jakie mogą zagrażać Grupie, a inwestorzy powinni uwzględnić także inne 
czynniki, podejmując decyzję inwestycyjną. W szczególności dodatkowe czynniki ryzyka, w tym ryzyka nieujawnione na dzień 
Prospektu, lub czynniki ryzyka, które uznajemy za nieistotne, mogą mieć negatywny wpływ na Grupę oraz negatywnie wpłynąć 
na inwestycję w Akcje Oferowane. Inwestorzy powinni szczególnie ostrożnie ocenić ryzyka związane z inwestycją  
i zdecydować, samodzielnie lub po zasięgnięciu w tym względzie porad odpowiednich doradców prawnych, podatkowych, 
finansowych lub innych, czy, w szczególności w ich świetle, uznają dokonanie inwestycji za słuszne. 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ 

1.1. GRUPA MOŻE NIE ZREALIZOWAĆ SWOJEJ STRATEGII 

Strategia Emitenta zakłada koncentrację na realizacji projektów magazynowych oraz realizacji budowy i komercjalizacji parków 
handlowych (retail parków). Szczegóły dotyczące strategii Emitenta zostały przedstawione w Części III niniejszego Prospektu pkt. 
6.1.3. Wiele czynników wpływających na działalność Spółki jest niezależnych od Emitenta  
i trudnych do przewidzenia. Zmienność sytuacji na rynku deweloperskim, w szczególności na rynku powierzchni magazynowych 
może przyczynić się do niewłaściwej oceny zarówno sytuacji bieżącej jak i prognoz dotyczących przyszłości, dlatego Emitent nie 
może zagwarantować osiągnięcia zakładanych celów strategicznych. 

1.2. GRUPA MOŻE NIE BYĆ W STANIE ZATRZYMAĆ KLUCZOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ 

Istotnym czynnikiem wpływającym na działalność i wyniki Emitenta jest utrzymanie profesjonalnej kadry zarządczej. Osoby 
pełniące kluczowe stanowiska w Spółce posiadają szerokie doświadczenie w zakresie wyszukiwania i pozyskiwania terenów pod 
inwestycje, budowy, oddawania w najem, komercjalizacji i dalszego zarządzania powierzchniami magazynowymi  
i handlowymi. Osoby te przyczyniają się bezpośrednio do osiąganych wyników w zakresie pozyskiwania i realizacji bieżących  
i nowych projektów. Odejście któregokolwiek z członków Zarządu lub kluczowych pracowników może mieć negatywny wpływ na 
działalność operacyjną Grupy oraz na osiągane wyniki finansowe. Wspomniane ograniczenia mogą negatywnie wpływać na 
zdolność Grupy do dalszego rozwoju działalności czy nawet na realizację projektów już rozpoczętych. Historycznie, zmiany wśród 
kluczowej kadry kierowniczej Emitenta były niewielkie, niemniej jednak aby ograniczyć potencjalne ryzyko utraty kluczowych 
pracowników w przyszłości, Emitent przygotował i będzie realizował program motywacyjny w oparciu o opcje menadżerskie 
dające wybranym pracownikom możliwość nabywania akcji Emitenta na preferencyjnych warunkach pod warunkiem osiągnięcia 
przez Spółkę określonych celów finansowych. Ww. program motywacyjny został opisany w Części IV niniejszego Prospektu, pkt 
6.3. 

1.3. ISTNIEJE RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ CELÓW EMISJI 

Istnieje ryzyko, że inwestycje, które będą finansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji nie przyniosą spodziewanych 
efektów ekonomicznych lub zostaną opóźnione. Inwestorzy powinni także wziąć pod uwagę możliwość zmiany planów 
inwestycyjnych (a tym samym celów emisji) Emitenta, gdyby ich realizacja okazała się nieefektywna lub niemożliwa. Ze względu 
na niesprzyjającą sytuację rynkową lub inne czynniki niezależne od Emitenta Spółka może podjąć decyzję o zmianie celów emisji, 
co w rezultacie może doprowadzić do niezrealizowania części bądź całkowicie celów emisji zamieszczonych w niniejszym 
Prospekcie. Ponadto, w przypadku niepozyskania zakładanych wpływów z emisji Emitent może nie być w stanie zrealizować  
w całości zakładanych celów emisji (opisanych w Części IV niniejszego Prospektu, pkt. 3.4.). Potencjalne odsunięcie w czasie 
realizacji przyjętych celów emisji, zmiana celów emisji lub brak ich realizacji może spowodować, iż zamierzone wyniki 
ekonomiczne mogą odsunąć się w czasie bądź mogą zostać niezrealizowane w zakładanym wymiarze, co może mieć negatywny 
wpływ na działalność, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.  

1.4. NARUSZENIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEWIDZIANYCH W UMOWACH FINANSOWANIA 
MOŻE DOPROWADZIĆ STRONY FINANSUJĄCE DO ODMOWY DALSZEGO UDZIELANIA FINANSOWANIA I ŻĄDANIA SPŁATY 
UDZIELONYCH KREDYTÓW LUB POSTAWIENIA ICH W STAN WYMAGALNOŚCI, JAK RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA  
Z USTANOWIONYCH ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU GRUPY  

Dalszy rozwój Grupy jest uzależniony między innymi od możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania. 
Nie ma pewności, czy Grupa będzie w stanie w razie potrzeby pozyskać przedmiotowe finansowanie w wysokości i na 
warunkach, które pozwolą Emitentowi utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju i pozycję konkurencyjną. Ponadto, w przypadku 
pogorszenia się sytuacji finansowej Grupy ze skutkiem zagrażającym spłacie zobowiązań finansowych, braku wystarczających 
środków na spłatę zadłużenia lub naruszenia szczególnych postanowień umownych, instytucje finansowe mogą postawić dług 
Grupy w stan natychmiastowej wymagalności, a w przypadku braku jego spłaty będą miały prawo do skorzystania z zabezpieczeń 
ustanowionych na aktywach Grupy. Nadmierne zadłużenie oprocentowane Emitenta w stosunku do kapitałów własnych lub 
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generowanych przepływów pieniężnych może ograniczyć dostępność dodatkowego finansowania dłużnego potrzebnego do 
rozwoju Grupy oraz realizacji wyznaczonych celów strategicznych. Opisane powyżej czynniki mogą mieć znaczący negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki Grupy.  

1.5. DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE MOGĄ MIEĆ INTERESY SPRZECZNE Z INTERESAMI POZOSTAŁYCH AKCJONARIUSZY 

Po przeprowadzaniu publicznej oferty akcji nadal decydujący wpływ na działalność Emitenta będą mieli dotychczasowi 
akcjonariusze, tj. Belancor Sp. z o.o. Dotychczasowy rozwój Emitenta odbywał się między innymi dzięki osobistemu 
zaangażowaniu w zarządzanie tych akcjonariuszy. Utrzymanie takiego stanu rzeczy w przyszłości jest kluczowe dla sprawnego 
funkcjonowania Spółki i realizacji zakładanej strategii rozwoju. Nabywcy akcji oferowanych powinni wziąć pod uwagę fakt, że po 
przeprowadzeniu oferty publicznej dotychczasowi akcjonariusze zachowają większościowy pakiet akcji (będą posiadali razem 
58,85% kapitału akcyjnego) oraz będą mieli decydujący wpływ na działalność Emitenta (będą kontrolować 75,01% głosów na 
WZA), a udział akcji posiadanych przez inwestorów uczestniczących w Ofercie wyniesie 41,15%, zaś ich udział w liczbie głosów 
wyniesie 24,99%. Jedyny akcjonariusz Emitenta po przeprowadzeniu Publicznej Oferty będzie nadal w posiadaniu akcji imienne 
uprzywilejowane serii A i imienne uprzywilejowane serii G. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że 
na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten 
sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę inwestorów, iż w świetle 
obowiązujących przepisów prawa w spółkach publicznych mogą funkcjonować akcje uprzywilejowane co do prawa głosu w ten 
sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu, które zostały wyemitowane przed wejściem w życie 
przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Nie można wykluczyć, że sposób wykonywania przez większościowych akcjonariuszy 
swoich uprawnień może nie być zbieżny z zamierzeniami i interesami pozostałych akcjonariuszy, co może mieć negatywny wpływ 
na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki Grupy (jak i na stopę zwrotów ze środków zainwestowanych przez 
akcjonariuszy mniejszościowych). 

1.6. UBEZPIECZENIE GRUPY MOŻE BYĆ NIEWYSTARCZAJĄCE DO POKRYCIA SZKÓD PONIESIONYCH PRZEZ GRUPĘ LUB DO 
ZASPOKOJENIA ROSZCZEŃ WOBEC GRUPY, A UBEZPIECZYCIEL MOŻE TAKŻE, Z INNYCH PRZYCZYN, NIE POKRYĆ SZKÓD 
PONIESIONYCH PRZEZ GRUPĘ LUB NIE ZASPOKOIĆ ROSZCZEŃ WOBEC GRUPY 

Ze względu na zakres ochrony ubezpieczeniowej posiadanej obecnie przez Grupę, istnieje ryzyko, że szkody lub zniszczenie 
posiadanego przez Grupę mienia nie zostaną pokryte z ubezpieczenia lub zostaną pokryte jedynie częściowo. W przypadku 
wystąpienia szkody nieobjętej ochroną ubezpieczeniową lub szkody przewyższającej sumę ubezpieczenia Grupa może stracić 
kapitał zainwestowany w dany projekt będący przedmiotem szkody, a także przyszłe przychody związane z realizacją tego 
projektu. Grupa może być także zobowiązana do naprawy szkód poniesionych w wyniku zdarzeń, które nie podlegały 
ubezpieczeniu. W związku z powyższym ochrona ubezpieczeniowa Grupy może nie być wystarczająca, aby w pełni 
zrekompensować poniesione straty. Nie można zagwarantować, że w przyszłości nie wystąpią istotne szkody przewyższające 
limity ochrony ubezpieczeniowej lub szkody, które nie zostały objęte ubezpieczeniem. 

1.7. W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, GRUPA MOŻE PONIEŚĆ NEGATYWNE KONSEKWENCJE 

Zgodnie z polskim prawem podmioty użytkujące grunty, na których znajdują się substancje niebezpieczne lub inne 
zanieczyszczenia, mogą zostać zobowiązane do oczyszczenia gruntów lub zapłaty kar z tytułu ich zanieczyszczenia lub w inny 
sposób zostać pociągnięte do odpowiedzialności. W związku z planowanym dalszym rozwojem działalności deweloperskiej  
i koniecznością pozyskania w tym celu nowych terenów, nie można wykluczyć, że w przyszłości powstaną nieprzewidziane koszty 
naprawy szkód lub nałożone zostaną na Emitenta kary pieniężne w związku z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego na 
użytkowanych przez Emitenta nieruchomościach. Ponadto, Spółka może być narażona na szkody będące następstwem nagłego i 
nieprzewidzianego zanieczyszczenia środowiska spowodowanego zdarzeniami związanymi z rozwojem cywilizacyjnym lub 
wywołanego naturalnymi siłami przyrody (katastrofy naturalne). Dotychczas Grupa spełniała wszystkie wymogi dotyczące 
ochrony środowiska przewidziane przez obowiązujące przepisy, a jej najemcy nie prowadzą działalności szkodliwej dla 
środowiska. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, iż w przyszłości Grupa będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowań, kar 
administracyjnych lub poniesienia kosztów rekultywacji wynikających z zanieczyszczenia środowiska na gruntach posiadanych 
lub nabywanych przez Grupę, co może mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy 
rozwoju Emitenta.  

1.8. GRUPA NARAŻONA JEST NA RYZYKA WYNIKAJĄCE Z ZARZĄDZANIA POSIADANYM MAJĄTKIEM 

Efektywne zarządzanie posiadanym majątkiem jest kluczowe dla osiągania przez Grupę zakładanych wyników finansowych. 
Istotna jest minimalizacja współczynnika niewynajętych powierzchni, zapewnienie odpowiedniego poziomu opłat czynszowych 
w oparciu o długoterminowe umowy oraz zbudowanie pożądanej struktury portfela najemców. W okresach pogorszenia 
koniunktury gospodarczej trudniej jest utrzymać niski poziom pustostanów, jak również pozyskać nowych najemców. Jeżeli 
współczynnik niewynajętych powierzchni będzie wysoki i utrzyma się przez dłuższy czas, może spowodować ogólne obniżenie 
przychodów generowanych przez najemców i pogorszyć pozycję konkurencyjną Grupy w zakresie podpisywania nowych umów 
najmu. Wzrost poziomu niewynajętych powierzchni powoduje także wyższe obciążenie kosztami eksploatacyjnymi dla Grupy 
(które w przypadku wynajęcia tych powierzchni pokrywane są przez najemcę). Ponadto, część umów najmu Grupy nie 
przewiduje przenoszenia na najemców całości lub części, niektórych kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, takich jak np. 
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obciążenia publicznoprawne (podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste). W takich przypadkach, w razie 
wzrostu kosztów eksploatacyjnych, Grupa może nie mieć możliwości obciążenia tymi kosztami najemców. Opisane czynniki 
mogą mieć istotny, negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy. 

1.9. POTENCJALNA UTRATA ATRAKCYJNOŚCI OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY MOŻE NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA GRUPĘ 

Rentowność poszczególnych obiektów posiadanych przez Grupę jest pośrednio uzależniona od sytuacji makroekonomicznej 
panującej w obrębie danej lokalizacji. Upadłości, zamknięcia lub przeniesienie dużej spółki lub spółek z poszczególnych lub k ilku 
sektorów z danej lokalizacji może mieć niekorzystny wpływ na sytuację gospodarczą danego regionu, a tym samym na 
zlokalizowane w nim obiekty Grupy. Negatywne zmiany gospodarcze w jednej lub kilku lokalizacjach mogą doprowadzić do 
utraty przez Grupę przychodów z najmu lub ich znacznego obniżenia, czego skutkiem będzie także spadek rynkowej wartości 
posiadanych nieruchomości. Sytuacja ta może wywrzeć istotny, niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki 
Grupy.  

1.10. ISTNIEJE POTENCJALNE RYZYKO SPADKU WARTOŚCI POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCI 

Wycena nieruchomości uzależniona jest od szeregu czynników, nad którymi Grupa ma ograniczoną kontrolę lub nie ma jej wcale. 
W procesie wyceny dokonuje się wielu założeń dotyczący cen, kosztów, koniunktury i popytu dot. danego segmentu  rynku 
nieruchomości, które w rzeczywistości mogą okazać się nieprawidłowe. Nie ma pewności, że obecne wyceny nieruchomości 
Grupy odzwierciedlają faktyczne ceny ich sprzedaży w przyszłości (nawet jeżeli sprzedaż nastąpi wkrótce po dacie stosownej 
wyceny) ani że zostanie osiągnięty szacowany przychód i zysk z ich wynajmu. Jeżeli prognozy i założenia stanowiące podstawę 
dokonanych wycen nieruchomości Grupy okażą się niewłaściwe, faktyczna wartość ww. nieruchomości może istotnie różnić się 
od tej wskazanej w Części Załączniki do niniejszego Prospektu Emisyjnego, pkt. 7. Spadek wartości posiadanych przez Grupę 
nieruchomości może także negatywnie wpłynąć na współczynnik wartości posiadanych kredytów do wartości nieruchomości, 
pogarszając zdolność Grupy do pozyskania i obsługi jej zadłużenia, jak również spowodować konieczność ustanowienia 
dodatkowych zabezpieczeń pozyskanych kredytów. Nieprawidłowe wyceny nieruchomości Grupy oraz ich wahania mogą 
wywrzeć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.  

1.11. GRUPA NARAŻONA JEST NA RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCI  

W celu utrzymania atrakcyjności wynajmowanych nieruchomości konieczne jest utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym, 
co wiąże się z okresowymi pracami remontowymi lub w przypadku konieczności dostosowania danego obiektu do nowych 
standardów rynkowych, z pracami modernizacyjnymi. Grupa na bieżąco monitoruje stan techniczny posiadanych obiektów, jak 
również z wyprzedzeniem planuje konieczne prace remontowo-modernizacyjne i związane z nimi wydatki. Nie można jednak 
wykluczyć, że w przyszłości rzeczywiste koszty utrzymania lub modernizacji posiadanych przez Grupę nieruchomości przerosną 
szacowane koszty lub w przypadku stwierdzenia w toku prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych istnienia ukrytych wad 
nieobjętych ubezpieczeniem ani gwarancją na wykonane roboty Grupa będzie zmuszona do poniesienia dodatkowych, 
nieprzewidzianych kosztów. Wystąpienie wyżej wymienionych czynników może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową lub wyniki Grupy. 

1.12. DECYZJE ADMINISTRACYJNE MOGĄ NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA GRUPĘ 

Działalność Emitenta w zakresie realizowanych inwestycji wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych decyzji i zezwoleń 
administracyjnych. Emitent musi uzyskiwać w szczególności decyzje o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na budowę. Po zakończeniu procesu budowlanego 
konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Uzyskiwanie stosownych aktów administracyjnych wiąże się z często 
długotrwałymi postępowaniami administracyjnymi, co powoduje powstanie ryzyka braku możliwości zakończenia 
poszczególnych faz inwestycji w zakładanych przez Emitenta terminach. Dodatkowo organizacje społeczne i organizacje 
zajmujące się ochroną środowiska, a także właściciele nieruchomości graniczących oraz okoliczni mieszkańcy mogą podejmować 
działania zmierzające do uniemożliwienia Grupie uzyskania wymaganych zezwoleń, zgód lub innego rodzaju decyzji. Może to 
mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju Emitenta.  

1.13. RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ KLUCZOWYCH KLIENTÓW  

Pozyskanie i utrzymanie kluczowych klientów (długoterminowych najemców wynajmujących istotną część dostępnej 
powierzchni magazynowej w danym obiekcie) jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o sukcesie komercyjnym 
Grupy. Kluczowi najemcy zapewniają stabilność przychodów Grupy z tytułu wynajmu, jak również odgrywają ważną rolę  
w generowaniu dalszego popytu na usługi Spółki. W okresach pogorszenia koniunktury lub w przypadku nasilenia konkurencji na 
rynku magazynowym pozyskanie i utrzymanie kluczowych najemców może być znacznie utrudnione. Ponadto, rozwiązanie 
umowy najmu z którymkolwiek z dotychczasowych kluczowych najemców (na wniosek najemcy lub z powodu nie wywiązywania 
się najemcy z zawartej umowy) może mieć istotny negatywny wpływ na wysokość przychodów uzyskiwanych przez Grupę. Jeżeli 
Grupa nie będzie w stanie utrzymać obowiązujących umów najmu z kluczowymi najemcami lub szybko zastąpić ich nowymi 
najemcami może to mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki Grupy.  
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1.14. DZIAŁALNOŚĆ NAJEMCÓW PROWADZONA NA TERENIE OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY MOŻE NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ 
NA GRUPĘ 

Grupa wynajmuje powierzchnie magazynowe podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą różnego typu. Najemcy  
w zawieranych umowach najmu zobowiązują się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia  
w obiektach działalności gospodarczej. Nie można jednak wykluczyć, iż poszkodowane osoby będą podnosić roszczenia nie tylko 
wobec ww. podmiotów, ale również przeciwko Grupie jako właściciela gruntów i obiektów, w których prowadzona jest 
działalność będąca źródłem powstania danej szkody. Pomimo zawartych przez Grupę ubezpieczeń od odpowiedzialności 
cywilnej, zapłata przez Grupę ewentualnych dodatkowych odszkodowań przewyższających sumę posiadanych ubezpieczeń może 
w konsekwencji mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub jej wyniki.  

1.15. GRUPA MOŻE BYĆ NARAŻONA NA RYZYKO ZWIĄZANE Z ROSZCZENIAMI WOBEC WYKONAWCÓW 

Przy realizacji swoich projektów Grupa zawiera szereg umów z podmiotami trzecimi m.in. w zakresie wykonania robót 
budowlanych (w systemie generalnego wykonawstwa lub obejmujących wykonanie jedynie określonych prac), robót drogowych 
oraz wodnokanalizacyjnych. Umowy przewidują zabezpieczenie roszczeń Grupy m.in. poprzez ustanowienie gwarancji 
należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej, a także 
ubezpieczeniowej, jak również ustanawiają kary umowne za opóźnienia. Opisane zabezpieczenia nie eliminują jednak całkowicie 
skutków wystąpienia opóźnień w realizacji projektu i ewentualnego wzrostu kosztów jego realizacji. W szczególnych 
przypadkach może się okazać, że pomimo ustanowionych zabezpieczeń, wykonawcy nie są w stanie zaspokoić roszczeń Grupy, 
co może ostatecznie przełożyć się na spadek rentowności danego projektu. 

1.16. GRUPA MOŻE NIE OSIĄGNĄĆ ZAKŁADANYCH STÓP KAPITALIZACJI Z TRANSAKCJI SPRZEDAŻY POSIADANYCH 
NIERUCHOMOŚCI 

Ceny sprzedaży nieruchomości komercyjnych zależą bezpośrednio od bieżących poziomów rynkowych stóp kapitalizacji 
(powiązanych z oczekiwanym poziomem rentowności na rynku nieruchomości). Nawet niewielki ich wzrost może negatywnie 
wpłynąć na przychody i zyski z transakcji sprzedaży posiadanych przez Grupę nieruchomości. W przypadku zaistnienia 
niekorzystnych warunków rynkowych Grupa może być zmuszona do realizacji transakcji ze stratą lub kontynuacji najmu 
wybudowanych powierzchni do czasu ich korzystnej odsprzedaży. 

1.17. ORGANY PODATKOWE MOGĄ ZAKWESTIONOWAĆ TRANSAKCJE EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Emitent oraz jego spółki zależne w toku prowadzenia bieżącej działalności zawierały w przeszłości transakcje z podmiotami 
powiązanymi, o których mowa w Części III Dokumentu Rejestracyjnego, w pkt. 19.  i według najlepszej wiedzy Emitenta będą w 
przyszłości zawierać podobne transakcje. W opinii Emitenta wszystkie opisane transakcje były zawierane na warunkach 
rynkowych, a ich celem było m.in. optymalne wykorzystanie dostępnych w Grupie źródeł finansowania, jak również zapewnienie 
Grupie i jej spółkom zależnym wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Nie można jednak wykluczyć ryzyka 
zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru opisywanych transakcji, co może skutkować wzrostem 
zobowiązań podatkowych Emitenta i Grupy Emitenta, a tym samym może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki 
finansowe osiągane przez Grupę. 

1.18. WADLIWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ 

W dniu 15 stycznia 2015 roku do składu Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Jacek Kłeczek, Pan Bogumił Tokarz i Pan Krzysztof 
Szewczyk, którzy pełnili równocześnie funkcje w zarządach spółek zależnych od Emitenta. Ponieważ zgodnie z brzmieniem  
art. 387 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki zależnej nie może być jednocześnie członkiem rady 
nadzorczej, należy uznać, że w okresie od dnia 15 stycznia 2015 roku do dnia 11 czerwca 2015 roku skład Rady Nadzorczej nie 
odpowiadał wymogom Kodeksu spółek handlowych.  

Inwestorzy powinni jednak wziąć pod uwagę, że w dniu 11 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie powołało na nową kadencję 
Radę Nadzorczą, której skład odpowiada przepisom prawa. Ponadto w okresie od dnia 15 stycznia 2015 roku do dnia 11 czerwca 
2015 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała żadnych uchwał. 

1.19. POWIĄZANIA RODZINNE 

Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że pomiędzy Panem Romanem Wąsikiewiczem (Członek Zarządu) a Panem Łukaszem 
Wąsikiewiczem (Członkiem Rady Nadzorczej) istnieją powiązania rodzinne: Pan Roman Wąsikiewicz jest ojcem Pana Łukasza 
Wąsikiewicza. W związku z tym istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami tych osób wobec 
Emitenta a ich prywatnymi interesami lub obowiązkami. 
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2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT I JEGO GRUPA KAPITAŁOWA PROWADZI 
DZIAŁALNOŚĆ 

2.1. GRUPA MOŻE BYĆ NARAŻONA NA NEGATYWNE SKUTKI REGIONALNEJ ORAZ GLOBALNEJ DEKONIUNKTURY 

Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych, na którym działa Grupa jest uzależniona od szeregu czynników 
makroekonomicznych, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na jego rozwój. Tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, sytuacja na 
rynku pracy, poziom stóp procentowych, poziom kursów walutowych, polityka gospodarcza, fiskalna i monetarna rządu 
polskiego oraz innych rządów krajów europejskich, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową to czynniki 
makroekonomiczne mogące mieć istotny wpływ na prowadzoną przez Grupę działalność. Niekorzystne kształtowanie się tych 
czynników w przyszłości może wpływać na spadek popytu na istniejące oraz nowobudowane powierzchnie magazynowe  
i handlowe, co może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe osiągane przez Grupę. 

2.2. SPADEK KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MOŻE NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA OSIĄGANE WYNIKI PRZEZ GRUPĘ 

Pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości może mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy w zakresie osiąganych przez nią 
zysków z wynajmu powierzchni magazynowych i handlowych. Spadek liczby najemców, a tym samym wzrost wskaźnika 
powierzchni niewynajętych spowoduje spadek przychodów Grupy przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów 
związanych z utrzymaniem posiadanych nieruchomości. Koszty te mogą obejmować: koszty prawne oraz wyceny, koszty 
konserwacji, ubezpieczenia i lokalne podatki od nieruchomości. Pogorszenie koniunktury na opisywanym rynku może również 
spowodować spadek uzyskiwanych stawek czynszu i w konsekwencji prowadzić do strat w ramach danego projektu lub całej 
Grupy. Wystąpienie tych zdarzeń może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz wyniki.  

2.3. GRUPA MOŻE BYĆ NARAŻONA NA RYZYKO ROSNĄCEJ KONKURENCJI ZE STRONY PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA 
PODOBNYCH RYNKACH 

Deweloperzy na rynku nieruchomości magazynowych oraz handlowych konkurują ze sobą między innymi pod względem 
dostępności i lokalizacji poszczególnych projektów. Cztery największe podmioty działające na rynku polskim w segmencie 
powierzchni magazynowych kontrolują łącznie ponad 69 % rynkowej podaży (źródło: Raport Jones Lang LaSalle „Rynek 
powierzchni magazynowych w Polsce 2014”). Grupa narażona jest więc na ryzyko konkurowania z przedsiębiorcami o znacznie 
silniejszej pozycji rynkowej. W przypadku zaostrzenia się konkurencji na opisywanym rynku Grupa może nie być w stanie 
skutecznie rywalizować z innymi podmiotami w zakresie utrzymania dotychczasowej bazy klientów, jak również w zakresie 
realizacji nowych projektów deweloperskich, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i osiągane przez Grupę 
wyniki.  

2.4. ZMIANY PRZEPISÓW PRAWA MOGĄ NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA GRUPĘ 

Zmiany przepisów prawnych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim dotyczące Emitenta lub rynku, na którym działa 
będą wymagały od niego dostosowania się do nowych regulacji. Nowe regulacje mogą okazać się niekorzystne dla Emitenta  
i jego działalności, a co za tym idzie mogą negatywnie wpłynąć na osiągane przez niego wyniki finansowe.  

2.5. GRUPA JEST NARAŻONA NA RYZYKO ZMIANY KURSÓW WALUT W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Sprawozdania finansowe Grupy sporządzane są w zł i jest to waluta funkcjonalna Grupy. Znakomita większość przychodów 
Grupy rozliczana jest w EUR, a część przychodów wpływa bezpośrednio w tej walucie. Główne pozycje bilansu Grupy, w tym 
wartość nieruchomości inwestycyjnych oraz większość zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 
również wyrażona jest w EUR. Wszystkie koszty operacyjne Grupy są rozliczane w zł. Grupa nie stosuje instrumentów 
finansowych w celu zabezpieczenia się przed ryzkiem zmian kursów walutowych, jednak dzięki naturalnemu hedgingowi 
(polegającemu m.in. na opisanemu wyżej denominowaniu przychodów ze sprzedaży i kosztów finansowych w tej samej walucie, 
tj. w EUR) oraz poprzez stosowanie w części umów najmu stałego kursu wymiany Euro, wpływ zmiany kursu EUR wobec zł na 
osiągane przez Grupę wyniki finansowe jest ograniczony. Jednak w przypadku zwiększenia ekspozycji walutowej przez Grupę w 
połączeniu ze znaczną deprecjacją zł wobec EUR osiągane przez Grupę wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu. 

2.6. GRUPA JEST NARAŻONA NA RYZYKO ZMIANY KURSÓW WALUT W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

Grupa finansuje realizowane projekty inwestycyjne zarówno środkami własnymi, jak również w części kredytami bankowymi. 
Przyznane Grupie kredyty inwestycyjne w większości przypadków denominowane są w Euro, a realizacja inwestycji rozliczana 
jest w zł. Wysokość zaciągniętego kredytu w Euro odpowiada zapotrzebowaniu Grupy na sfinansowanie części projektu 
inwestycyjnego według kosztorysu sporządzonego przed rozpoczęciem budowy i przy założeniu określonego kursu walutowego. 
W przypadku znacznej deprecjacji kursu Euro w czasie trwania realizacji inwestycji, przyznany Grupie kredyt może być nie 
wystarczający aby sfinansować zakładane wydatki. W tej sytuacji Grupa może być zmuszona do dofinansowania realizowanej 
inwestycji ze środków własnych, modyfikacji realizowanej inwestycji lub poszukiwania dodatkowego finansowania 
zewnętrznego, co może opóźnić termin realizacji całej inwestycji, a tym samym może mieć negatywny wpływ na osiągane przez 
Grupę wyniki finansowe. Spółka jednak w znacznym stopniu ogranicza to ryzyko poprzez zawieranie walutowych transakcji 
forwardowych, zabezpieczających co najmniej połowę uruchamianego kredytu. 
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2.7. GRUPA JEST NARAŻONA NA RYZYKO ZMIANY STÓP PROCENTOWYCH  

Inwestycje realizowane przez Grupę finansowane są w przeważającej części kredytami bankowymi opartymi o zmienne stopy 
procentowe. Wzrost stóp procentowych mający bezpośredni wpływ na wzrost kosztów finansowania działalności Grupy może 
przyczynić się do obniżenia rentowności realizowanych przez Grupę inwestycji. W razie konieczności Grupa rozważy zawarcie w 
przyszłości umów zabezpieczających wysokość stopy procentowej. 

2.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z BRAKIEM STABILNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO 

Przepisy prawne tworzące polski system podatkowy są formułowane w sposób nieprecyzyjny, co w połączeniu z  faktem,  
że brak jest ich jednoznacznej wykładni, powoduje brak stabilności polskiego systemu podatkowego. Treść przepisów 
podatkowych, jak i ich interpretacje ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo 
sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. Powyższa sytuacja ma negatywny wpływ na prowadzenie działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorców. 

2.9. RYZYKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Ryzyko to występuje na etapie pozyskiwania przez Grupę terenów pod inwestycje. Grupa przed zakupem gruntów dokładnie 
analizuje ryzyka związane z ochroną konserwatora zabytków opisane w Miejscowych Planach Zagospodarowania 
Przestrzennego, a w przypadku ich braku przed uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu 
rozpoznaje czy taka ochrona dla danego terenu występuje. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której nie wszystkie ryzyka 
związane z ochroną konserwatora zabytków dla danego terenu zostaną odpowiednio zaadresowane. Może się to wiązać  
z koniecznością poniesienia przez Grupę dodatkowych kosztów w procesie przygotowania danej inwestycji. 

2.10. RYZYKO ZWIĄZANE Z USTAWĄ O GWARANCJACH ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE 

Grupa finansuje inwestycje oprócz kapitałów własnych, kredytami bankowymi. W takim przypadku umowy kredytowe zawarte z 
bankami na finansowanie okresu budowy zawierają możliwość udzielenia przez bank gwarancji zapłaty dla Generalnego 
Wykonawcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wykonawca robót budowlanych, 
któremu inwestor zleci realizację projektu deweloperskiego, może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty  
w formie przewidzianej ustawą do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy. Brak 
wystarczającej gwarancji stanowi przeszkodę w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Grupy i uprawnia wykonawcę do 
wypowiedzenia umowy z winy inwestora, żądania zapłaty wynagrodzenia za już zrealizowane prace i zapłaty przez inwestora kar 
zapisanych w umowie. Wystąpienie opisanego ryzyka może spowodować wzrost kosztów i opóźnienie realizacji inwestycji, a tym 
samym może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i osiągane przez Grupę wyniki. 

2.11. RYZYKO DOTYCZĄCE GENERALNYCH WYKONAWCÓW 

Grupa okresowo poszukując firm budowlanych do realizacji budowy obiektów magazynowych i handlowych wybiera podmioty 
sprawdzone o ugruntowanej pozycji na rynku, a także o odpowiedniej kondycji finansowej. Zabezpieczeniem każdego kontraktu 
z Generalnym Wykonawcą jest Gwarancja Bankowa lub Ubezpieczeniowa Należytego Wykonania Umowy do wysokości 10% 
wartości kontraktu. Grupa nie stosuje zabezpieczenia w postaci kaucji. Takie rozwiązanie nie zabezpiecza Grupy przed upadłością 
Generalnego Wykonawcy w czasie trwania kontraktu, ale ogranicza ryzyko i zabezpiecza straty związane z nie ukończeniem 
inwestycji w zakładanym terminie. Upadłość Generalnego Wykonawcy lub jego tymczasowy brak płynności może negatywnie 
wpłynąć na realizowane przez Grupę inwestycje a tym samym na sytuację finansową i osiągane przez nią wyniki. 

2.12. RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW KOMERCYJNYCH 

Grupa obok obiektów magazynowych realizuje inwestycje w zakresie budowy i komercjalizacji obiektów handlowych. Kluczowe 
dla powodzenia opisywanych projektów jest odpowiednia lokalizacja, dobór najemców oraz właściwy format i wielkość 
budowanego obiektu. Grupa dokłada najwyższej staranności przygotowując poszczególne projekty, szczegółowo analizuje 
możliwe formaty i optymalną wielkość budowanego obiektu. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo opracowania i realizacji 
danego obiektu zgodnie z opisanymi wyżej kryteriami, przedmiotowa inwestycja nie osiągnie spodziewanej rentowności  
w zakładanym czasie lub na skutek zmian warunków zewnętrznych, niezależnych od Grupy (np. wybudowania konkurencyjnego 
obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie) rentowność inwestycji spadnie w przyszłości. Spadek rentowności pojedynczego obiektu 
lub kilku obiektów posiadanych przez Grupę może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i osiągane przez nią wyniki. 

2.13. RYZYKA ZWIĄZANE Z OPŁATĄ PLANISTYCZNĄ 

W dniu 2 stycznia 2015 roku spółka Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. otrzymała zawiadomienie datowane na dzień 24 grudnia 
2014 roku o wszczęciu z urzędu przez Prezydenta Miasta Krakowa postępowania w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty 
planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Powyższe postępowanie dotyczy działek nr 17/12 i 17/13, wniesionych aportem w dniu 31 października 2014 
roku do spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. W związku z powyższym postępowaniem administracyjnym, 
którego termin zakończenia został ustalony na dzień 31 grudnia 2015 roku w opinii Emitenta istnieje ryzyko, że Biuro Inwestycji 
Kapitałowych S.A. zostanie zmuszona do zapłaty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości tych działek, jednak na dzień 
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dzisiejszy bardzo trudna jest do określenia kwota jaką Emitent będzie zmuszony zapłacić. Podstawą do określenia tej kwoty 
będzie sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa, operat szacunkowy określający 
wartość nieruchomości przed uchwaleniem planu i po jego uchwaleniu. W opinii Emitenta istniej również ryzyko, że Biuro 
Inwestycji Kapitałowych S.A. zostanie zmuszona do zapłaty podobnej opłaty z tytułu wniesienia nieruchomości przy ul. 
Albatrosów 2 do Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. Do zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent nie otrzymał 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Z brzmienia art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 199 ze zm.) wprawdzie wynika, że 
Prezydent Miasta Krakowa powinien ustalić taką opłatę  w drodze decyzji, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu 
notarialnego, jednak zgodnie z art. 37 ust. 3 i 4 w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 199 ze zm.) ustalenie opłaty może nastąpić w terminie 
5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. 

2.14.  RYZYKO ZWIĄZANE Z PRAWEM POCIĄGNIĘCIA DOT. UDZIAŁÓW W MARATHON 2 SP. ZO.O. 

Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej projekt Centrum Handlowe BB, 
zawartej w dniu 31 lipca 2013 roku przez Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z Panem Tomášem Kwolek, Panem 
Bohuslavem Dudzikiem i Panem Stanislavem Dudzikiem oraz zgodnie z treścią aktu założycielskiego Marathon 2 Sp. z o.o., która 
jako podmiot dominujący sprawuje kontrolę nad Savia Karpaty Sp. z o.o., a tym samym nad Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej, 
każdemu ze wspólników tej spółki przysługuje „prawo pociągnięcia” (drag along) w sytuacji gdy otrzyma od podmiotu trzeciego 
ofertę zakupu na wszystkie udziały w kapitale zakładowym Marathon 2 Sp. z o.o. o ile łączna cena sprzedaży udziałów po 
opodatkowaniu transakcji będzie równa co najmniej kwocie wskazanej w umowie. W takim przypadku Emitent tak jak wszyscy 
wspólnicy zobowiązany będzie do sprzedaży swoich wszystkich udziałów na rzecz podmiotu trzeciego, który złożył ofertę. 
Sprzedaż udziałów nastąpi w tym samym terminie, po tej samej cenie za jeden udział i na takich samych warunkach. Skorzystanie 
przez jednego z pozostałych wspólników z opisanego wyżej „prawa pociągnięcia” może zatem wymusić na Emitencie sprzedaż 
udziałów w kapitale zakładowym Marathon 2 Sp. z o.o. poniżej wartości księgowej. 

Ponieważ jednak w przypadku skorzystania z „prawa pociągnięcia” pozostali wspólnicy mają prawo odkupu tj. mogą zażądać 
sprzedaży (proporcjonalnie) na ich rzecz (lub na rzecz wskazanego podmiotu trzeciego) wszystkich udziałów wspólnika, który 
skorzystał z „prawa pociągnięcia” za cenę i na warunkach zaproponowanych temu wspólnikowi przez podmiot trzeci, 
wyznaczając termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży udziałów, prawdopodobieństwo ziszczenia się powyżej opisanego 
ryzyka należy uznać za niskie.  

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

3.1. RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM BŁĘDNEGO ZAPISU I BRAKIEM TERMINOWEJ WPŁATY NA AKCJE OFEROWANE 

Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 
Akcje Oferowane ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z wymaganych elementów, może zostać uznany  
za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną uznane za nieważne. 

Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest 
ważny z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Oferowanych, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji 
Oferowanych, za które została dokonana wpłata. Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. 

3.2. AKCJONARIUSZ SPRZEDAJĄCY I EMITENT MOGĄ ODWOŁAĆ PUBLICZNĄ OFERTĘ LUB ZAWIESIĆ PRZEPROWADZENIE OFERTY 

Najpóźniej do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Sprzedający, w uzgodnieniu z Emitentem oraz 
Oferującym, może podjąć decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania 
zapisów na Akcje Oferowane Emitent lub Sprzedający mogą, w uzgodnieniu z Oferującym, odwołać Ofertę Publiczną lub 
Sprzedający może odwołać Ofertę Sprzedaży bez podawania przyczyn swojej decyzji. 
Odwołanie Oferty Sprzedaży Akcji serii H przez Sprzedającego nie oznacza odwołania przez Emitenta publicznej subskrypcji i tym 
samym Oferta Akcji serii I może być kontynuowana. Odwołanie przez Emitenta Oferty Akcji serii I jest jednoznaczne z 
równoczesnym odwołaniem Oferty Sprzedaży Akcji serii H przez Sprzedającego. 
W sytuacji, gdy ogłoszone zostanie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, odwołanie Publicznej Oferty, wszystkie 
Deklaracje złożone w trakcie tworzenia „księgi popytu” będą anulowane. 
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, nie później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, Emitent  
i Sprzedający działający w porozumieniu, w uzgodnieniu z Oferującym, mogą podjąć decyzję o odwołaniu lub zawieszeniu Oferty 
Publicznej. Przez zawieszenie Oferty Publicznej rozumie się przerwanie jej biegu poprzez zmianę terminów przeprowadzania 
Oferty, przy czym informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej może nie zawierać nowych terminów przeprowadzenia Oferty, 
które zostaną opublikowane w terminie późniejszym. 
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów możliwe będzie jedynie odwołanie lub zawieszenie dotyczące wszystkich Akcji 
Oferowanych i może ono nastąpić jedynie z ważnych powodów, do których należą:  

- niesatysfakcjonujący popyt na Akcje Oferowane, w wyniku którego nie zostanie spełnione kryterium dopuszczenia akcji 
do obrotu na rynku regulowanym; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbrgy2de
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbrgy2de
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- nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju i w szczególności na działalność Emitenta; 

- istotna zmiana sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie; 
- istotna negatywna zmiana w zakresie działalności, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników 

operacyjnych Emitenta; 
- istotna zmiana wpływająca na działalność Spółki lub poniesienie istotnej szkody przez Spółkę lub istotne zakłócenie jej 

działalności; 
- wystąpienie innych nagłych zmian powodujących, że przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub byłoby niekorzystne 

dla Spółki; 
- zawieszenie lub ograniczenie obrotu instrumentami finansowymi na GPW; 
- inne nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta. 

Przed rozpoczęciem zapisów Emitent lub Sprzedający mogą, w uzgodnieniu z Oferującym, podjąć decyzje o zawieszeniu 
Publicznej Oferty bez podawania przyczyn. W tym przypadku informacja o zawieszeniu Publicznej Oferty zostanie podana w 
formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej.  
Informacje o odwołaniu Oferty Sprzedaży Akcji serii H, które może nastąpić jedynie do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów, 
będą podawane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie  
z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Informacje o odwołaniu Oferty Publicznej (łącznie oferty objęcia Akcji serii I i Akcji Sprzedawanych serii H, zarówno przed jak  
i po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, będą podawane do publicznej wiadomości w formie komunikatu, zgodnie  
z postanowieniami art. 49 ust. 1b pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt. 
Informacje o zawieszeniu Oferty Publicznej, po rozpoczęciu zapisów na Akcje Oferowane, będą podawane do publicznej 
wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. 
W przypadku odwołania Oferty Publicznej inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez 
nich Śródków w sposób wskazany przez inwestora w formularzu zapisu. Zwrot środków zostanie dokonany w terminie  
7 dni roboczych od dnia podania do wiadomości publicznej informacji o odwołaniu Oferty Publicznej, bez żadnych odsetek  
i odszkodowań. 
Decyzja o zawieszeniu Oferty, podjęta w trakcie trwania subskrypcji, spowoduje, że złożone zapisy oraz dokonane wpłaty 
uważane są nadal za ważne, chyba że inwestor który złożył zapis uchyli się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu. 
W przypadku odwołania Oferty Publicznej, Spółka zrezygnuje z ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, 
na podstawie niniejszego Prospektu, Akcji serii H, a informacja powyższa będzie przekazana do publicznej wiadomości w formie 
komunikatu, zgodnie z postanowieniami art. 49 ust. 1b pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został udostępniony 
Prospekt. Spółka nie zamierza także wnioskować o wprowadzenie Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect. 

3.3. PUBLICZNA OFERTA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU 

Publiczna Oferta (łącznie oferta objęcia Akcji serii I i Akcji Sprzedawanych serii H) dojdzie do skutku w przypadku złożenia  
i opłacenia zapisów na co najmniej 1 Akcję Oferowaną. W przypadku nie objęcia zapisami wszystkich oferowanych Akcji serii I, 
nie zostaną przydzielone Akcje Sprzedawane serii H. 
Emisja Akcji serii I nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

- do dnia zamknięcia Publicznej Oferty nie dojdzie do objęcia co najmniej 1 Akcji serii I lub  
- Zarząd Spółki nie zgłosi do Sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji serii I w terminie przewidzianym przez prawo lub 
- uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji Akcji serii I. 
Zaistnienie jednego z powyższych przypadków może spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę 
potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych odsetek  
i odszkodowań. 
Wyniki publicznej subskrypcji Akcji serii I zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia 
subskrypcji w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, natomiast informacja o niedojściu Oferty Publicznej do skutku 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został 
udostępniony Prospekt. 

3.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I NOTOWANIEM PDA SERII I 

W przypadku nie dojścia emisji Akcji serii I do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji serii I do obrotu giełdowego (z powodu 
niezgłoszenia przez Zarząd Spółki wniosku o zarejestrowanie Akcji serii I w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF 
niniejszego Prospektu lub w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o odmowie zarejestrowania 
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I) Emitent wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji serii I na GPW w dniu 
podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz 
inwestorów, na kontach, których będą zapisane Prawa do Akcji serii I w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim 
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dniu notowań Praw do Akcji serii I na GPW. Kwota zwracanych wpłat zostanie ustalona w ten sposób, że liczba Praw do Akcji serii 
I znajdujących się na koncie inwestora zostanie pomnożona przez cenę emisyjną Akcji serii I. Zwrot wpłat zostanie dokonany w 
terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku na rachunki inwestycyjne, na których zapisane były PDA. Dla 
inwestorów, którzy nabędą PDA w obrocie na GPW, może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na 
rynku wtórnym za PDA, będzie wyższa od ceny emisyjnej Akcji serii I. 

3.5. W PRZYPADKU NARUSZENIA LUB PODEJRZENIA NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ LUB 
UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, KNF MOŻE, MIĘDZY 
INNYMI, ZAKAZAĆ PRZEPROWADZENIA OFERTY LUB ZAWIESIĆ OFERTĘ ORAZ NAKAZAĆ WSTRZYMANIE UBIEGANIA SIĘ LUB 
ZAKAZAĆ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE LUB WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie, w przypadku gdy emitent, sprzedający lub inne podmioty uczestniczące w danej ofercie, subskrypcji 
lub sprzedaży prowadzonej w ramach takiej oferty, w imieniu lub zgodnie ze zleceniem emitenta lub sprzedającego naruszają lub 
istnieje uzasadnione podejrzenie, iż naruszają, przepisy prawa związane z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na 
terytorium Polski, lub istnieje uzasadnione podejrzenie, iż takie naruszenie może wystąpić, wówczas KNF może: 

(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu na okres nie 
dłuższy niż 10 dni roboczych; 

(ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży lub dalszego jej prowadzenia; lub 
(iii) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą 

publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, KNF może wielokrotnie zastosować środki przewidziane  
w punktach (ii) i (iii) powyżej. Zgodnie z Ustawą o Ofercie, w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się 
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Polski przez 
emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie 
może nastąpić, KNF może: 

(i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

(ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; 
(iii) opublikować na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się  

o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 
W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym KNF może 
wielokrotnie zastosować środek przewidziany w punktach (ii) i (iii) powyżej. 
Zgodnie z Ustawą o Ofercie, KNF może zastosować środki, o których mowa powyżej, w przypadku, gdy z treści dokumentów lub 
informacji składanych do KNF lub przekazywanych do opinii publicznej wynika, że: 

(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałoby interesy inwestorów; 

(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta; 
(iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć 

istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania 
bytu prawnego lub upadłości emitenta; lub 

(iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko 
uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich cenę. 

Zgodnie z Ustawą o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony 
interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku 
lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 10 dni. 

3.6. NIEDOPEŁNIENIE LUB NIENALEŻYTE WYKONYWANIE PRZEZ EMITENTA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA 
MOŻE SPOWODOWAĆ NAŁOŻENIE NA EMITENTA KARY FINANSOWEJ 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sytuacji gdy emitent lub sprzedający nie dopełniają obowiązków wymaganych 
prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć na 
podmiot, który nie dopełnił obowiązków, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy: 

- emitent, sprzedający lub inne podmioty uczestniczące w ofercie publicznej, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na 
zlecenie emitenta lub sprzedającego nie wykonują albo nienależycie wykonują nakaz wstrzymania rozpoczęcia oferty 
albo przerwania jej biegu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, albo naruszają zakaz 
rozpoczęcia oferty, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
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- emitent lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta nie wykonują albo nienależycie wykonują nakaz 
wstrzymania ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, albo naruszają zakaz ubiegania się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 17 
ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

- emitent, sprzedający lub inne osoby i podmioty, za pośrednictwem których emitent lub sprzedający prowadzą akcję 
promocyjną, nie wykonują albo nienależycie wykonują nakaz wstrzymania rozpoczęcia akcji promocyjnej lub jej 
przerwania, o którym mowa w art. 53 ust. 12 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, albo naruszają zakaz prowadzenia akcji 
promocyjnej, o którym mowa w art. 53 ust. 12 pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

- emitent, sprzedający lub inne podmioty działające w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego naruszają 
zakaz udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, o którym mowa w art. 53 ust. 10 pkt. 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej 

Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 mln zł. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1c Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku gdy emitent lub sprzedający prowadzi akcję promocyjną z 
naruszeniem art. 53 ust. 3–7 lub 9 Ustawy o Ofercie Publicznej Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln zł. 

Ponadto zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki 
wymienione w art. 157, 158 lub 160 Ustawy o Obrocie, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie 
art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie KNF może:  

1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym; 
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN na taką spółkę; lub 
3) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w punkcie (ii) powyżej.  

W przypadku wydania takiej decyzji przez KNF, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu GPW, zarząd GPW wyklucza takie papiery 
wartościowe z obrotu giełdowego.  

Nie można zagwarantować, że w przyszłości KNF nie nałoży takich sankcji na Spółkę. 

3.7. AKCJE SERII H, W TYM AKCJE SPRZEDAWANE, ORAZ AKCJE SERII I ORAZ PRAWA DO AKCJI SERII I MOGĄ NIE ZOSTAĆ 
DOPUSZCZONE DO OBROTU LUB DO NOTOWANIA NA RYNKU REGULOWANYM GPW  

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H, w tym Akcji Sprzedawanych, Akcji serii I oraz Praw do Akcji serii I do obrotu na rynku 
regulowanym (w tym podstawowym) GPW wymaga zgody zarządu GPW i przyjęcia Akcji serii H, w tym Akcji Sprzedawanych, 
Akcji serii I oraz PDA serii I do depozytu papierów wartościowych przez KDPW. Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka spełni 
wszystkie wymogi prawne określone w stosownych regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 
maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci 
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach), w tym w szczególności 
wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie.  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie spełnia jedynie wymogów dotyczących minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie 
(free float), których spełnienie uzależnione będzie od wyników Oferty Publicznej. W przypadku w Publicznej Ofercie zostaną 
objęte i przydzielone wszystkie oferowane Akcje (Akcje Sprzedawane i Akcje serii I), Emitent spełni wymogi dopuszczenia akcji na 
rynek podstawowy. Odwołanie oferty Akcji Sprzedawanych przez Sprzedającego, przy założeniu, iż Akcje serii I zostaną 
zaoferowane przez Spółkę w maksymalnej przewidzianej w Prospekcie liczbie i zostaną w całości objęte zapisami inwestorów, 
nie wpływa na możliwość spełnienia przez Spółkę warunków dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 
(podstawowym) GPW przewidzianych w regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach. Jednakże 
spełnienie tych warunków jest związane z ryzykami, o których mowa poniżej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach w przypadku rynku podstawowego (będącego rynkiem oficjalnych notowań 
giełdowych) minimalna liczba akcji w wolnym obrocie jest zapewniona, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy 
posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:  

(i) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań  (w przypadku 
Emitenta warunek rozproszenia zostanie spełniony pomimo, że w ramach Publicznej Oferty nie zostaną ostatecznie 
sprzedane żadne dotychczasowe Akcje serii H tj. Akcje Sprzedawane, a co najmniej 300.000 Akcji nowej emisji serii I 
zostanie subskrybowanych i przydzielonych w ramach Publicznej Oferty) lub  

(ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości stanowiącej, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, 
równowartość w złotych co najmniej 17 mln EUR.  
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Ponadto Rozporządzenie o Rynku i Emitentach wymaga, aby:  

(i) wniosek o dopuszczenie obejmował wszystkie akcje tego samego rodzaju oraz  
(ii) emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy 

kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie.  

Natomiast zgodnie z Regulaminem GPW akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo 
równoległym), o ile:  

(i) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, chyba że 
sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,  

(ii) zbywalność akcji nie jest ograniczona,  
(iii) w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 
(iv) z zastrzeżeniem określonych wyjątków kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i 

prognozowanej ceny rynkowej) powinna wynosić co najmniej 60 mln zł albo równowartość w złotych 15 mln EUR,  
(v) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego 
(w przypadku Emitenta warunek rozproszenia zostanie spełniony pomimo, że w ramach Publicznej Oferty nie zostaną 
ostatecznie sprzedane żadne dotychczasowe Akcje serii H tj. Akcje Sprzedawane, a co najmniej 158.824 Akcje nowej 
emisji serii I zostanie subskrybowanych i przydzielonych w ramach Publicznej Oferty) oraz (b) 100.000 akcji objętych 
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1 mln EUR, liczonej według ostatniej 
ceny sprzedaży lub emisyjnej, a także  

(vi) akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu 
giełdowego. 

Analizując wnioski Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H, w tym Akcji Sprzedawanych, Akcji serii I oraz PDA serii I na 
GPW, GPW bierze pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, jej perspektywy rozwoju oraz doświadczenie i 
kwalifikacje jej kadry zarządzającej, mając na uwadze bezpieczeństwo rynku i jego uczestników. Biorąc pod uwagę, że niektóre 
kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW są uznaniowe i należą do oceny GPW, Spółka nie może zapewnić, że 
takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani że Akcje serii H, w tym Akcje Sprzedawane, Akcje serii I oraz PDA serii I zostaną 
dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW. W przypadku powzięcia przez Spółkę informacji, iż z 
powodu przewidywanego wyniku Publicznej Oferty, Spółka może nie spełnić wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii 
H do obrotu na rynku regulowanym GPW, Spółka rozważy odstąpienie od przeprowadzenia Publicznej Oferty. 

Odstąpienie od przeprowadzenia Publicznej Oferty będzie dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego Prospektu w tym 
zakresie zawartymi w Części IV Dokument Ofertowy, w pkt. 5.1.4. Ponadto Spółka nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu 
okoliczności leżących poza jej kontrolą dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H, w tym Akcji Sprzedawanych, Akcji serii I oraz 
PDA serii I na głównym rynku GPW nastąpi w terminach innych, niż pierwotnie zakładano. Ponadto z powodu luki czasowej 
pomiędzy subskrypcją przez inwestorów a pierwszym dniem notowania Akcji Oferowanych, inwestorzy będą narażeni na brak 
płynności przez ten czas. 

Mając na uwadze stanowisko Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania i 
wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, zgodnie z którym decyzje w sprawie dopuszczenia i 
wprowadzenia do obrotu giełdowego jednocześnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących podejmowane są po 
analizie obejmującej w szczególności wysokość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży 
oraz inne okoliczności związane z wnioskiem. W świetle powyższego spółki, które planują jednoczesne notowanie praw do 
nowych akcji wraz z istniejącymi akcjami, powinny liczyć się z tym, że istniejące akcje zostaną dopuszczone dopiero po rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego i asymilacji istniejących akcji z nowo wyemitowanymi akcjami, o ile takie opóźnienie jest 
uzasadnione szczególnymi okolicznościami. W związku z tym możliwe jest, że Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu nie 
wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii I oraz ich asymilacji z Akcjami serii H. 
W związku z powyższym inwestorzy, którym zostaną przydzielone Akcje Sprzedawane, muszą wziąć pod uwagę możliwość, że 
Akcje Sprzedawane mogą nie być notowane do czasu ich wprowadzenia do obrotu giełdowego (co nastąpi w dniu wprowadzenia 
Akcji serii I do obrotu giełdowego). 

Ponadto Akcjonariusz Sprzedający jest stroną umownego zakazu sprzedaży Akcji serii H (informacja w tym zakresie została 
zawarta w Części IV Dokument Ofertowy, w pkt. 7.3.), co będzie również jednym z czynników analizowanych przez GPW w 
związku z wnioskiem Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego. 

W przypadku niespełnienia przez Spółkę wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym przewidzianych w 
Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie GPW Spółka nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie Akcji serii H i 
Akcji serii I do obrotu poza rynkiem regulowanym, tj. na rynku organizowanym przez GPW. 

W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego informacja taka 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w  
sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 
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3.8. OBRÓT AKCJAMI NA GPW MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONY 

Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót akcjami notowanymi na GPW na okres do trzech miesięcy: 

- na wniosek Spółki; 

- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; oraz 

- jeśli Spółka narusza Regulamin GPW. 

Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na 
żądanie KNF, GPW zawiesza obrót tymi papierami wartościowymi lub instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż jeden 
miesiąc. W okresie zawieszenia obrotu papierami wartościowymi inwestorzy nie mogą kupować ani sprzedawać takich papierów 
wartościowych na giełdzie, co może mieć niekorzystny wpływ na ich płynność. Spółka nie może zagwarantować, że obrót jej 
akcjami, w tym Akcjami Oferowanymi, nie zostanie nigdy zawieszony. 

3.9. AKCJE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE Z OBROTU NA GPW 

Zarząd GPW jest uprawniony do wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu giełdowego w sytuacjach wskazanych w 
Regulaminie GPW. Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:  

- jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona;  

- na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie; (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub  

- w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez KNF. 
Ponadto zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:  

- jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, inne niż wskazany w § 31 ust. 1 
pkt. 1 Regulaminu GPW (np. warunek nieograniczonej zbywalności);  

- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW;  

- na wniosek emitenta;  

- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu 
braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania;  

- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;  

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu;  

- jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym;  

- wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; oraz  

- wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF, GPW wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe, w 
przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu 
obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie można zagwarantować, że akcje Spółki, w tym Akcje 
Oferowane, nigdy nie zostaną wykluczone z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

3.10. JAKAKOLWIEK EMISJA NOWYCH AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ W PRZYSZŁOŚCI LUB PRZYSZŁE TRANSAKCJE OBEJMUJĄCE SPRZEDAŻ 
ZNACZNEJ LICZBY AKCJI PRZEZ JEJ AKCJONARIUSZY, A TAKŻE UZNANIE, ŻE MOŻE DOJŚĆ DO TAKIEJ EMISJI LUB SPRZEDAŻY, MOGĄ 
MIEĆ NIEKORZYSTNY WPŁYW NA KURS NOTOWAŃ AKCJI LUB ZDOLNOŚĆ SPÓŁKI W ZAKRESIE POZYSKANIA KAPITAŁU W 
PRZYSZŁOŚCI 

Spółka i Sprzedający zawarli umowy przewidujące ograniczenia w zakresie zbywania i emisji akcji oraz dokonywania transakcji o 
podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki (zobowiązania typu lock-up), które będą obowiązywały w okresie 
od pierwszego dnia notowań Akcji na rynku regulowanym GPW. 

Po wygaśnięciu okresu obowiązywania powyższych ograniczeń albo, w okresie jego trwania, po uzyskaniu wymaganych zgód, lub 
korzystając z wyjątku przewidzianego w takich zobowiązaniach, podmioty, które zaciągną takie zobowiązania, będą mogły 
rozporządzać Akcjami, a Spółka będzie mogła dokonywać emisji nowych akcji. Sprzedaż znacznej liczby Akcji na rynku giełdowym 
lub przekonanie, że taka sprzedaż będzie mieć miejsce po zakończeniu Publicznej Oferty, może mieć negatywny wpływ na kurs 
notowań Akcji i istotnie ograniczyć zdolność Spółki do pozyskania kapitału w ramach ofert papierów wartościowych w 
przyszłości. Ponadto sprzedaż Akcji przez znaczącego akcjonariusza Spółki może doprowadzić do negatywnego postrzegania 
sytuacji Spółki lub jej perspektyw rozwoju, a tym samym mieć negatywny wpływ na kurs notowań Akcji.  

Przyszłe emisje akcji mogą prowadzić do rozwodnienia akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W wyżej 
wymienionych sytuacjach podaż akcji Spółki na GPW może wzrosnąć, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na kształtowanie 
się przyszłej ceny rynkowej Akcji. 
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3.11. INTERPRETACJA PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA PODATKOWEGO ZWIĄZANYCH Z OPODATKOWANIEM INWESTORÓW 
MOŻE BYĆ NIEJASNA, A PRZEPISY TE MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM 

Polski system prawny, a w szczególności stanowiące jego część przepisy prawa podatkowego, charakteryzuje się częstymi 
zmianami przepisów, brakiem spójnej i jednolitej praktyki organów podatkowych, a także zauważalną rozbieżnością w 
orzecznictwie sądowym dotyczącym zastosowania przepisów polskiego prawa podatkowego. Z tych względów ryzyko związane z 
prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na rynkach rozwiniętych. Dotyczy to także 
zagadnień związanych z zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez inwestorów w 
związku z nabywaniem, posiadaniem i zbywaniem przez nich papierów wartościowych. Nie można zagwarantować, że nie 
zostaną wprowadzone niekorzystne dla inwestorów zmiany w przepisach podatkowych w powyższym zakresie lub że organy 
podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla inwestorów interpretacji przepisów podatkowych, co może mieć 
negatywny wpływ na efektywną wysokość obciążeń podatkowych i faktyczny zysk inwestorów z inwestycji w Akcje. 
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 CZĘŚĆ III - DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM I DOKUMENCIE 
OFERTOWYM 

1.1. EMITENT 

Nazwa (firma): Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna 

Siedziba: Kraków 

Adres: 30-716 Kraków, ul. Albatrosów 2 

Telefon: +48 12 651 82 80  

Fax: +48 12 651 82 81 

Adres poczty elektronicznej: biuro@bik.com.pl 

Adres strony internetowej: http://www.bik.com.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

Mirosław Koszany Prezes Zarządu 

Roman Wąsikiewicz Członek Zarządu 

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym. 

 

OŚWIADCZENIE DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA O PROSPEKCIE 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co 
mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

  

Mirosław Koszany Roman Wąsikiewicz 

Prezes Zarządu Członek Zarządu 

 

  

mailto:biuro@bik.com.pl
http://www.bik.com.pl/
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1.2. SPRZEDAJĄCY 

1.2.1. FIRMA BELANCOR SP. Z O.O. 

Nazwa (firma): Belancor Sp. z o.o. 

Siedziba: Kraków 

Adres ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków 

Telefon: +48 12 651 82 93 

e-mail: belancor@bik.com.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Sprzedającego: 

Roman Wąsikiewicz Prezes Zarządu 

Jacek Kłeczek Członek Zarządu 

Krzysztof Szewczyk Członek Zarządu 

Bogumił Tokarz Członek Zarządu 

Sprzedający jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. 

 

OŚWIADCZENIE DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU BELANCOR 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA O PROSPEKCIE 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co 
mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

Roman Wąsikiewicz 
 

Prezes Zarządu 

  

Jacek Kłeczek  
 

Członek Zarządu 

  

Krzysztof Szewczyk 
 

Członek Zarządu 

  

Bogumił Tokarz 
 

Członek Zarządu 
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1.2.2. PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO 

1.2.2.1. DOM MAKLERSKI BDM S.A. 

Nazwa (firma): Dom Maklerski BDM S.A. 

Siedziba: Bielsko-Biała 

Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała 

Telefon: Centrala: (033) 812-84-00;  

Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (032) 208-14-10 

Fax: Centrala: (033) 812-84-01;  

Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (032) 208-14-11 

Adres poczty elektronicznej: wbi@bdm.com.pl 

Adres strony internetowej: http://www.bdm.com.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego: 

Jacek Rachel Prezes Zarządu 

Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu 

 

Odpowiedzialność Domu Maklerskiego BDM S.A. jako podmiotu przyjmującego odpowiedzialność za sporządzenie lub udział w 
sporządzeniu Prospektu ograniczona jest wyłącznie do następujących części Prospektu: 

Część II Czynniki ryzyka pkt. 3, 

Część III Dokument rejestracyjny pkt. 3, pkt. 6.2., pkt. 9-10, pkt. 12,  

Część IV Dokument ofertowy pkt. 5-6, pkt. 9, Załączniki nr 5 i 6 

oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania 

 

OŚWIADCZENIE DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOM MAKLERSKIEGO BDM S.A. 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA O PROSPEKCIE 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w częściach Prospektu, w sporządzeniu których brał udział i za które jest odpowiedzialny Dom Maklerski BDM S.A., są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu nie pomijają 
niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

  

Jacek Rachel Janusz Smoleński 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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1.2.2.2. DORADCA PRAWNY 

Nazwa (firma): GHMW - Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni” Spółka 
Partnerska 

Siedziba: Kraków 

Adres: 31-138 Kraków, ul. Teofila Lenartowicza 5/3 

Telefon: +48 12 633 13 38 

Fax: +48 12 634 51 60 

Adres poczty elektronicznej: kancelaria@ghmw.pl 

Adres strony internetowej: http://www.ghmw.pl/ 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Maciej Hulist  partner – radca prawny 

Patrycja Prawdzic Łaszcz  partner – radca prawny  

Odpowiedzialność „GHMW - Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni” Spółka Partnerska jako podmiotu przyjmującego 
odpowiedzialność za sporządzenie lub udział w sporządzeniu Prospektu ograniczona jest wyłącznie do następujących części 
Prospektu: 

Część II Czynniki ryzyka pkt 1.18., pkt 2.8., pkt. 2.14., 

Część III Dokument Rejestracyjny: pkt. 5.1.1.-5.1.5., pkt. 6.4., pkt. 7-8, pkt. 11.2., pkt. 14-19, pkt. 20.7-20.8, pkt. 21-22,  
pkt. 25 

Część IV Dokument Ofertowy: pkt. 4, pkt. 7, pkt. 10.1.  

oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania 

 

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU „GHMW - GACH, HULIST, PRAWDZIC ŁASZCZ - RADCOWIE PRAWNI” SPÓŁKA 
PARNERSKA 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA O PROSPEKCIE 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w częściach niniejszego Prospektu Emisyjnego, w sporządzeniu których brała udział i za które jest odpowiedzialna 
„GHMW - Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni” Spółka Partnerska, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz że w tych częściach Prospektu Emisyjnego nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.  

 

  

Maciej Hulist Patrycja Prawdzic Łaszcz 

partner – radca prawny partner – radca prawny 

 

mailto:kancelaria@ghmw.pl
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2. BIEGLI REWIDENCI 

Historyczne informacje finansowe zamieszczone w Prospekcie obejmują Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy 
Kapitałowej Emitenta za lata 2012, 2013 i 2014. 

Niezależnym biegłym rewidentem Spółki jest KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą  
w Warszawie i adresem: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. 

KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wpisanym do 
rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3546. KPMG Audyt spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególności na dzień Prospektu nie 
posiada Akcji Spółki. 

Jednostka Dominująca korzystała dotychczas ze zwolnienia z obowiązku wynikającego z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), tj. z uwagi na fakt, iż na 
dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane Jednostki 
Dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których 
mowa w art. 60 ust. 2 i 6 Ustawy, spełniały co najmniej dwa z następujących warunków: 

1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło nie więcej niż 250 osób, 

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro, 

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie 

przekroczyły równowartości 15.000.000 euro. 

KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przeprowadziła badanie Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy Kapitałowej za lata 2012, 2013 i 2014, które jest zamieszczone w Prospekcie oraz wydała opinię bez 
zastrzeżeń z jego badania. Opinia z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego została podpisana w imieniu KPMG 
Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przez Arkadiusza Cieślika, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 
90066. 

Dodatkowo KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dokonała przeglądu Skróconego Śródrocznego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej, obejmującego okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 
2015 roku, które jest zamieszczone w Prospekcie. Raport z przeglądu  Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego został podpisany w imieniu KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przez 
Arkadiusza Cieślika, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 90066. 

2.1. INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi biegły rewident nie złożył rezygnacji, jak również nie został 
zwolniony przez Emitenta. W dniu 18 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru, poprzez wybór nowego biegłego 
rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 rok. W dniu 20 listopada 2014 r uchwałą nr 1/11/2014 Rada 
Nadzorcza spółki dokonała wyboru tego samego biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2014 
rok. 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe opracowane na podstawie rocznych zbadanych skonsolidowanych 
sprawozdań Grupy Kapitałowej za lata 2012, 2013 i 2014 oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego poddanemu przeglądowi przez Biegłego Rewidenta zawierającego dane finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku 
do 30 czerwca 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. okres od 1 stycznia 2014 
roku do 30 czerwca 2014 roku. 

Prezentacja danych finansowych opracowanych na podstawie rocznych zbadanych Skonsolidowanych Sprawozdań Grupy 
Kapitałowej Emitenta za lata 2012, 2013 i 2014 oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej. 
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Wybrane pozycje bilansowe (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
30 czerwca 

2015 
31 grudnia 

2014* 
31 grudnia 

2013* 
31 grudnia 

2012* 

Aktywa razem 188.568 213.105 183.319 168.239 

Aktywa trwałe 181.796 205.988 179.351 162.882 

Rzeczowe aktywa trwałe 731 10.153 10.625 11.303 

Wartości niematerialne i wartość firmy 105 84 17 17 

Nieruchomości inwestycyjne 178.262 195.751 168.709 151.562 

Inne długoterminowe aktywa finansowe 2.698 0 0 0 

Aktywa obrotowe 6.772 7.117 3.968 5.357 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 2.547 3.250 1.172 1.671 

Inwestycje krótkoterminowe 47 120 55 21 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.178 3.747 2.741 3.665 

Pasywa 188.568 213.105 183.319 168.239 

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

65.663 63.369 59.998 52.542 

Kapitał własny razem 68.672 76.391 73.337 67.521 

Kapitał zakładowy 3.000 3.000 3.000 3.000 

Zobowiązania razem 119.896 136.714 109.982 100.718 

Zobowiązania długoterminowe 104.880 116.809 97.095 92.651 

Zobowiązania krótkoterminowe 15.016 19.905 12.887 8.067 

*dane podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta 

Źródło: Emitent 

 

Wybrane pozycje rachunku wyników (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I pół. 2015 I pół. 2014 2014* 2013* 2012* 

Przychody ze sprzedaży  8.256 6.994 18.628 16.978 17.977 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3.733 3.105 11.343 13.139 439 

Przychody finansowe 3.709 4 131 43 6.792 

Koszty finansowe -1.941 -1.533 -5.833 -5.036 -4.312 

Zysk (strata) brutto 5.501 1.576 5.641 8.146 2.919 

Podatek dochodowy -539 -258 -1.886 -1.373 -1.308 

Zysk (strata) netto 4.861 149 3.755 6.773 1.611 

Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki 
dominującej 

4.893 1.338 3.681 6.539 1.776 

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolowane -32 -1.189 74 234 -165 

Podstawowy zysk netto przypadający na jedną akcję w zł 1,62 0,05 1,23 1,74 0,68 

Rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję w zł 1,62 0,05 1,23 1,74 0,68 

*dane podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta 

Źródło: Emitent 
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Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I pół. 2015 I pół. 2014 2014* 2013* 2012* 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4.033 3.787 3.139 7.613 8.586 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej         

Wpływy inwestycyjne 18 0 0 1.966 230 

Wydatki inwestycyjne -3.896 -1.948 -16.033 -8.880 -1.661 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3.878 -1.948 -16.033 -6.914 -1.431 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

  

  

  

Wpływy finansowe 5.634 1.403 23.710 9.037 3.350 

Wydatki finansowe -5.358 -4.231 -9.810 -10.660 -12.010 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 276 -2.828 13.900 -1.623 -8.660 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 3.747 2.741 2.741 3.665 5.170 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na końcu okresu 4.178 1.752 3.747 2.741 3.665 

*dane podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta 

Źródło: Emitent 

 

Wybrane pozycje kosztów (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I pół. 2015 I pół. 2014 2014* 2013* 2012* 

Zużycie materiałów i energii -1.106 -745 -1.905 -2.231 -2.232 

Usługi obce -1.864 -1.421 -4.525 -3.420 -3.864 

Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze -824 -978 -2.704 -2.605 -2.770 

Amortyzacja -83 -135 -680 -744 -754 

Podatki i opłaty -1.074 -974 -2.311 -2.109 -2.011 

Pozostałe koszty -653 -90 -2.986 -1.472 -6.245 

RAZEM -5.604 -4.343 -15.111 -12.581 -17.876 

*dane podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta 

Źródło: Emitent 

4. CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka związane z Grupą i jego działalnością zostały przedstawione w Części II niniejszego Prospektu. 

5. INFORMACJE O EMITENCIE I JEGO GRUPIE 

5.1. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA I JEGO GRUPY 

5.1.1. PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA 

Emitent działa pod firmą Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna. 

5.1.2. MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121747 

5.1.3. DATA UTWORZENIA EMIENTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY 

Emitent został utworzony na podstawie aktu zawiązania spółki akcyjnej i uchwalenia statutu z dnia 16 kwietnia 1996 roku (akt 
notarialny sporządzony przez notariusza Martę Pasternak, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, rep. A nr 2342/96). 
Emitenta został zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 
Krakowie VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 17 kwietnia 1996 roku pod numerem RHB 6660. 
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W dniu 10 września 2002 roku Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000121747. 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

5.1.4. SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA 
EMITENT, KRAJ, SIEDZIBA ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY 

Siedziba: Kraków 

Forma Prawna: spółka akcyjna  

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z 
którymi działa Emitent: 

ustawodawstwo polskie i prawo wspólnotowe Unii Europejskiej 

Kraj siedziby: Polska 

Adres: ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków  

Telefon: +48 12 651 82 80  

Fax: +48 12 651 82 81 

Adres poczty elektronicznej: biuro@bik.com.pl 

Adres strony internetowej: http://www.bik.com.pl 

5.1.5. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Poniżej zaprezentowano istotne zdarzenia w działalności gospodarczej Emitenta. 

Rok Wydarzenie 

1996 założenie Emitenta 

1999/2000 realizacja pierwszej inwestycji Centrum Logistyczne Kraków I (8 tys. m
2
) 

2002/2003 

wybudowanie Centrum Logistycznego Ożarów Mazowiecki (11 tys. m
2
) – inwestycja otrzymała nagrodę I 

stopnia (Budowa Roku 2003) w dziedzinie budownictwa przemysłowego i magazynowego w XIV edycji 

konkursu organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

2003 założenie i rejestracja Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 

2006/2007 
realizacja i zakończenie kolejnego obiektu logistycznego w Krakowie Centrum Logistyczne Kraków II  

(11 tys. m
2
) 

2006/2007 
realizacja i zakończenie budowy Centrum Logistycznego Pruszcz Gdański (10 tys. m

2
). Obiekt zrealizowany 

przez spółkę celową Biuro Inwestycji Kapitałowych – 4 Sp. z o.o. 

2006/2007 
realizacja I fazy Śląskiego Centrum Logistycznego (22 tys. m

2
) – największego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

w dotychczasowej historii Emitenta 

2007 założenie i rejestracja Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A.  

2007/2008 założenie i rejestracja Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 

2007/2008 
zastępstwo inwestycyjne w zakresie generalnego remontu oraz zarządzanie budynkiem Red Tower – 

najwyższym biurowcem w Łodzi, na zlecenie Funduszu Rynku Nieruchomości Arka BZWBK 

2008/2009 
realizacja i zakończenie budowy kolejnej fazy Śląskiego Centrum Logistycznego – kolejny budynek  

o powierzchni 13 tys. m
2
 

2009/2010 założenie i rejestracja Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. 

2010/2011 

zastępstwo inwestycyjne przy realizacji w systemie generalnego wykonawcy Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego „ASTO” w Chorzowie na zlecenie spółki celowej funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych „Satus” z Krakowa. 

2011/2012 zastępstwo inwestycyjne przy realizacji w systemie generalnego wykonawcy Retail parku w Puławach na 

mailto:biuro@bik.com.pl
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Rok Wydarzenie 

zlecenie spółki celowej funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych 

„Satus” z Krakowa. 

2012 nabycie przez Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. udziałów w Marathon 2 Sp. z o.o.  

2012 nabycie Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. 

2013 nabycie przez Marathon 2 Sp. z o.o. udziałów w Savia Karpaty Sp. z o.o. 

2014 
realizacja i zakończenie budowy Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej, realizowanego przez spółkę celową 

Emitenta – Savia Karpaty Sp. z o.o. 

2014 założenie i rejestracja Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

2014 założenie i rejestracja Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. 

2014 założenie i rejestracja Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 

2015 sprzedaż udziałów w kapitale zakładowym BIK Zarządzanie Sp. z o.o. 

Źródło: Emitent 

5.2. INWESTYCJE 

5.2.1. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA I JEGO GRUPY 

Grupa Emitenta prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych jako deweloper, specjalizując się w realizacji 
inwestycji a następnie wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. W 2011 r. Grupa rozpoczęła również inwestycje na 
rynku powierzchni handlowych, w segmencie parków handlowych. Nakłady inwestycyjne Grupy związane są głównie z zakupem 
nieruchomości (działek) inwestycyjnych, wydatkami na budową powierzchni magazynowo-logistycznych i handlowych. 

Tabela poniżej przedstawia informacje na temat łącznych nakładów inwestycyjnych Grupy w wybranych okresach. 

dane w tys. zł 
za okres rok zakończony 31 grudnia 

2015 r. 2014 r. 2013 r.  2012 r. 

Wartości niematerialne 21 67 1 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 584 244 65 17 

 urządzenia techniczne i maszyny 0 65 0 5 

 środki transportu 523 152 56 1 

 pozostałe środki trwałe, środki 
trwałe w budowie 

61 27 9 11 

Nieruchomości inwestycyjne 4.718 19.480 1.563 1.535 

Aktywa finansowe (nakłady na zakup 
spółek celowych) 

0 0 7.401 5.498 

Razem nakłady poniesione 5.323 19.791 9.030 7.050 

Źródło: Emitent 

W latach 2012-2014 oraz w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu łączne nakłady inwestycyjne Grupy 
BIK wyniosły 41.194 tys. zł i dotyczyły głównie realizacji budowy nieruchomości inwestycyjnych, nabycia spółek celowych 
posiadających grunt inwestycyjny, modernizacji (przystosowania powierzchni najmu na potrzeby najemców) posiadanych 
parków logistycznych i budowy obiektów handlowych. Wszystkie nakłady inwestycyjne Grupy poniesione w latach 2012-2014 i 
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego dotyczyły nieruchomości zlokalizowanych w Polsce.  

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego nakłady inwestycyjne Grupy dotyczyły kontynuacji 
budowy Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej w kwocie 4.615 tys. zł ,budowy biur i przystosowania powierzchni dla najemcy w 
Centrum logistycznym Kraków I 93 tys. zł oraz zakupu urządzenia w Centrum Logistycznym w Sosnowcu w kwocie 10 tys. zł. 
Pozostałe kwoty inwestycji w wysokości 584 tys. zł były związane z nabyciem rzeczowych środków trwałych (zakup środków 
transportu – 523 tys. zł oraz pozostałych środków trwałych w budowie –61 tys. zł). 
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W 2014 roku znaczące nakłady inwestycje Grupy BIK dotyczyły budowy Retail Park Karpacka w Bielsku – Białej w kwocie 19.182 
tys. zł, przystosowania powierzchni magazynowej oraz rozbudowy powierzchni biurowej dla najemców w Centrum Logistycznym 
w Sosnowcu w kwocie 252 tys. zł, prac modernizacyjnych w Centrum Logistycznym w Krakowie I i II w łącznej kwocie 20 tys. zł, 
prac modernizacyjnych w Centrum Handlowym w Puławach na kwotę 7,5 tys. zł oraz nakładów na przygotowanie inwestycji w 
Dzierżoniowie w wysokości 18,5 tys. zł. Dodatkowo, Grupa realizowała inwestycje związane z rzeczowymi aktywami trwałymi, tj. 
głównie zakupem środków transportu w kwocie 152 tys. zł. Nakłady na wartości niematerialne w 2014 r. wyniosły 67 tys. zł i 
dotyczyły zakupu nowoczesnego oprogramowania księgowego. 

Od roku 2013 Grupa Emitenta konsoliduje wyniki spółki Savia Karpaty Sp. z o.o. Nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę na 
zakup tej spółki wyniosły 7.401 tys. zł. Spółka Savia Karpaty jest jedynym użytkownikiem działki położonej w Bielsku-Białej, na 
której Grupa zrealizowała inwestycję budowy Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej. Grupa w 2013 r. poniosła wydatki  
w kwocie 254 tys. zł na przygotowanie ww. inwestycji. Dodatkowo, w 2013 r. Grupa przeznaczyła 953 tys. zł  na modernizację i 
przystosowanie powierzchni dla najemców w Centrum Logistycznym w Sosnowcu, 37 tys. zł na modernizację Centrum 
Logistycznego Kraków I oraz 319 tys. zł na przygotowanie inwestycji w Dzierżoniowie. Pozostałe nakłady inwestycyjne  
w wysokości 65 tys. zł były związane z finansowaniem rzeczowych środków trwałych (zakup środków transportu - 56 tys. zł oraz 
finansowanie pozostałych środków trwałych w budowie – 9 tys. zł), a także finansowaniem wartości niematerialnych (zakup 
oprogramowania komputerowego - 1 tys. zł).  

W 2012 roku znaczną część nakładów inwestycyjnych Grupy stanowiły koszty kontynuacji budowy Parku Handlowego Puławy 
(834 tys. zł), koszty modernizacji Centrum Logistycznego w Sosnowcu (179 tys. zł), koszty przygotowania inwestycji w Bielsku-
Białej (94 tys. zł), koszty prac przygotowawczych dotyczących budowy Centrum Logistycznego w Targowisku (20 tys. zł), prace 
modernizacyjne w Centrum logistycznym Kraków I (4 tys. zł) oraz nakłady w kwocie 404 tys. zł poniesione na przygotowanie 
inwestycji w Dzierżoniowie. Dodatkowo, Grupa nabyła w drodze aportu za akcje Emitenta, udziały w spółce BIK Property 1 Sp.  z 
o.o., która jest właścicielem działki w Żórawinie (nakłady w wysokości 5.472 tys. zł). Grupa zakupiła także udziały w spółce 
Marathon 2 Sp. z o.o. za kwotę 25 tys. zł oraz BIK Property Sp. z  o.o. za kwotę 1 tys. zł. Pozostałe nakłady inwestycyjne w 
wysokości 17 tys. zł były związane z finansowaniem rzeczowych środków trwałych (zakup ścianki na stoisko – 5 tys. zł i  środków 
transportu - 1 tys. zł, a także pozostałych środków trwałych – 11 tys. zł).  

Źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych Grupy w latach 2012-2014 oraz w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 
zatwierdzenia Prospektu były zarówno środki własne w postaci generowanej nadwyżki finansowej, jak również środki o 
charakterze dłużnym w postaci kredytów bankowych, leasingu . 

5.2.2. GŁÓWNE INWESTYCJE EMITENTA I JEGO GRUPY PROWADZONE OBECNIE 

Poza wskazanymi powyżej nakładami inwestycyjnymi Emitenta, realizowanymi w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego które są istotne dla działalności operacyjnej Grupy, poniżej opisano pozostałe bieżące 
inwestycje Grupy. Nakłady, co do których Emitent nie podjął wiążących zobowiązań mają głównie charakter odtworzeniowy i 
zabezpieczać będą bieżące potrzeby firmy, np. naprawy i remonty nieruchomości, sprzętu i systemów komputerowych. W 
główniej mierze będą to koszty działalności bieżącej, realizowane ze środków własnych.  

Grupa zakłada, że łączne nakłady na inwestycję, które zostaną poniesione do końca 2018 roku wyniosą około 76,1 mln zł (poza 
kwotą inwestycji odtworzeniowych opisanych powyżej). Obecnie Grupa prowadzi prace przygotowawcze związane  z planowaną 
realizacją następujących projektów deweloperskich: 

1. Budowa nowej hali magazynowej w Centrum Logistycznym w Sosnowcu (przewidywany termin realizacji – 2016 r. i 2017 
r.) – 27,0 mln zł 

2. Budowa nowego Centrum Logistycznego Kraków III w Targowisku (przewidywany termin realizacji –2017 i 2018 r.) - 22,5 
mln zł 

3. Grupa planuje zrealizować również projekt budowy Parku Handlowego w Dzierżoniowie (przewidywany termin realizacji 
2016 i 2017 r.) - 26,6 mln zł 

Grupa BIK finansuje prowadzone inwestycje ze środków własnych oraz za pomocą długoterminowego finansowania dłużnego w 
postaci kredytów bankowych. Z wyjątkiem inwestycji opisanej w pkt 3 powyżej Emitent planuje sfinansować przedmiotowe 
inwestycje m.in. ze środków pozyskanych z emisji akcji serii I. 

Grupa nie prowadzi żadnej inwestycji zagranicznej. Wszystkie inwestycje Grupy są zlokalizowane w Polsce. 
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5.2.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA I JEGO GRUPY W PRZYSZŁOŚCI 

Zamierzenia inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta związane są z planowanym rozwojem bieżących obszarów działalności i 
obejmują kontynuację rozpoczętych projektów inwestycyjnych oraz szereg nowych przedsięwzięć. Poniżej zostały przedstawione 
główne planowane projekty, w zakresie których Zarząd Emitenta podjął już wiążące zobowiązania: 

 Rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu - Grupa planuje budowę dwóch kolejnych hal magazynowych o łącznej 
powierzchni najmu około 25 tys. m

2
. Nakłady inwestycyjne konieczne jeszcze do poniesienia na realizację tej inwestycji 

Grupa szacuje na kwotę 27,0 mln zł. Dotychczas Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na zakup gruntu pod tą inwestycję i 
uzbrojenie terenu. Obecnie trwają prace koncepcyjne i projektowe (zawarta umowa na projekt z firmą AMF Konstrukcje 
Budowlane Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu) oraz działania formalno-prawne, przygotowujące dokumentację 
niezbędną dla otrzymania stosownych zgód administracyjnych dla obiektu. Emitent planuje sfinansowanie dalszych 
nakładów inwestycyjnych zarówno ze środków własnych (w wysokości około 7,0 mln zł) oraz z kredytu bankowego. 

 Budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie – Grupa planuje budowę parku handlowego o łącznej powierzchni najmu 
około 5 tys. m

2
.
 
Emitent planuje odkupienie od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Deweloperskiego Nieruchomości 

Komercyjnych „Satus” (FIZ) akcji spółki realizującej ten projekt oraz uzupełnienie środków pieniężnych w spółce 
niezbędnych na zrealizowanie inwestycji. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 26,6 mln zł. Grupa planuje 
sfinansowanie inwestycji zarówno ze środków własnych (8,5 mln zł) jak i kredytu bankowego. 

 Budowa Centrum Logistycznego Kraków III – Grupa planuje budowę nowego Centrum Logistycznego w Targowisku, 
bezpośrednio przy zjeździe z autostrady A4 – węzeł Szarów, o łącznej powierzchni najmu około 18 tys. m

2
. Nakłady 

inwestycyjne konieczne jeszcze do poniesienia wyniosą 22,5 mln zł. Dotychczas, Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na 
zakup gruntu i wstępne przygotowanie projektu. Grupa planuje sfinansować dalszą realizację inwestycji ze środków 
własnych (około 7,0 mln zł) oraz z kredytu bankowego. 

Grupa zakłada, że nakłady inwestycyjne, które zostaną poniesione w związku z realizacją ww. projektów w poszczególnych latach 
wyniosą 33,6 mln zł w 2016 r. , 31,25 mln zł w 2017 r. i 11,25 mln zł w 2018 r. 

Grupa zamierza finansować swoje przyszłe wydatki inwestycyjne, łącznie z inwestycjami opisanymi powyżej, z własnych środków 
uzyskanych z działalności operacyjnej, środków pozyskanych z emisji akcji serii I, jak również dzięki wykorzystaniu finansowania 
dłużnego w postaci długoterminowych kredytów bankowych. 

6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI GRUPY 

6.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA GRUPY 

6.1.1. OPIS I GŁÓWNE CZYNNIKI CHARAKTERYZUJĄCE PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ORAZ RODZAJ PROWADZONEJ 
PRZEZ EMITENTA I JEGO GRUPĘ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie została założona w 1996 r., a działalność operacyjną w obecnym 

kształcie prowadzi od roku 2000. Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w której jest jednostką 

dominującą. Grupa BIK działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się przede wszystkim w budowie, wynajmie i 

zarządzaniu nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi. Dotychczas Grupa zrealizowała inwestycje w Ożarowie 

Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Sosnowcu oraz dwie inwestycje w Krakowie o łącznej powierzchni wynajmu przekraczającej 

80 tys. m
2
. Obiekty w Ożarowie Mazowieckim oraz w Pruszczu Gdańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostały sprzedane 

przez Grupę odpowiednio w roku 2005 i 2008 (opis tych zdarzeń został zawarty w niniejszej części Prospektu pkt. 6.1.1.1. 

poniżej). Łączna powierzchnia użytkowa obecnie posiadanych obiektów magazynowych wynosi około 55.800 m
2
. Tempo 

dalszego rozwoju i skala nowych inwestycji Grupy będzie zależeć od sytuacji na rynku magazynowym oraz od możliwości 

pozyskania przez Grupę środków na ich sfinansowanie. Obok podstawowej działalności opisanej powyżej, od 2010 roku Grupa 

prowadzi również działalność deweloperską w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości handlowych, tj. niewielkich parków 

handlowych (retail parków). Grupa zrealizowała dotychczas dwa obiekty, Park Handlowy w Puławach w 2012 r. (wspólnie z 

Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych „Satus”) i Retail 

Park Karpacka w Bielsku-Białej w 2014 r., o łącznej powierzchni handlowej około 9 tys. m
2
. Grupa planuje realizacje kolejnego 

obiektu handlowego, w Dzierżoniowie o powierzchni wynajmu około 5 tys. m
2
. Tempo i skala nowych inwestycji Grupy będzie 

zależeć od sytuacji na rynku powierzchni handlowych oraz od możliwości pozyskania przez Grupę środków na ich sfinansowanie. 

Plany inwestycyjne Grupy w tym zakresie oraz strategia działania zostały szczegółowo opisane odpowiednio w Części III pkt. 

5.2.2. i pkt. 6.1.3. niniejszego Prospektu. 
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6.1.1.1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BUDOWY, WYNAJMU I ZARZĄDZANIA NOWOCZESNYMI POWIERZCHNIAMI MAGAZYNOWYMI 

Grupa posiada obecnie 3 w pełni funkcjonalne obiekty magazynowo - logistyczne zlokalizowane w południowej Polsce. Spółka 
zrealizowała opisywane inwestycje częściowo w odpowiedzi na potrzeby konkretnych klientów (powierzchnie dedykowane - 
BTS), a w części komercjalizując wybrane powierzchnie w trakcie budowy lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Obiekty 
posiadają łatwy i szybki dostęp do głównych węzłów komunikacyjnych, zostały zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami 
rynkowymi w zakresie magazynów klasy A. Obiekty charakteryzują się elastycznością pod względem doboru odpowiedniej do 
wymagań klientów powierzchni magazynowej (jako jeden z niewielu deweloperów Grupa buduje obiekty magazynowe 
posiadające małe pojedyncze moduły, które można dowolnie łączyć, tzw. Small Business Unit (SBU). Najmniejsze moduły w 
zależności od lokalizacji wahają się od 500 m

2
 do 900 m

2
) oraz relatywnie dużą liczbę doków rozładunkowych. Na życzenie 

klienta możliwe jest zmiana przeznaczenia powierzchni z magazynowej na produkcyjną, jak również zwiększenie użyteczności 
powierzchni poprzez montaż dodatkowych doków załadunkowych, niestandardowych bram oraz instalacji wewnętrznych. 
Dodatkowo, część powierzchni magazynowej jest przystosowana do przechowywania produktów spożywczych w kontrolowanej 
temperaturze. 

Zestawienie posiadanych obiektów (w m
2
) 

Wyszczególnienie 

Całkowita 

powierzchnia 

najmu 

Całkowita 

powierzchnia 

magazynowa 

Całkowita 

powierzchnia 

biurowa 

Powierzchnia 

wynajęta  

% powierz-

chni 

wynajętej 

Centrum Logistyczne Kraków I 9.575,03 m
2
 7.894,34 m

2
 1.680,69 m

2
 9.206,95 m

2 
* 96%** 

Centrum Logistyczne Kraków II 11.070,18 m
2
 10.150,37 m

2
 919,81 m

2
 10.918,50 m

2
 99% 

Śląskie Centrum Logistyczne 35.108,55 m
2
 33.062,79 m

2
 2.045,76 m

2
 34.904,95m

2
 99% 

Razem 55.753,76 m
2
 51.107,50 m

2
 4.646,26 m

2
 55.030,40m

2
 99% 

* W wynajmowanej powierzchni biurowej nie są uwzględnione umowy najmu ze spółkami które należą lub należały do Grupy Emitenta 
** Powierzchnia zajmowana przez spółki z Grupy BIK traktowana jest jako niewynajęta 

 

Najemcy 

Grupa posiada 18 najemców (bez uwzględnienia spółek z Grupy). Do największych najemców Grupy należą ND Logistics Poland 

Sp. z o.o.; ILS Sp. z o.o.; Eurocash S.A. oraz Dachser Sp. z o.o. 10 największych najemców Grupy zajmuje łącznie 83% całkowitej 

wynajętej powierzchni we wszystkich 3 obiektach posiadanych przez Grupę. 68% powierzchni najmu objęta jest umowami 

długoterminowymi, tj. z ponad rocznym okresem obowiązywania lub podpisanych na czas nieokreślony. W 2014 r. podpisano 

lub przedłużono umowy najmu dot. łącznie 12.701,65 m
2
 powierzchni (tj. 23% posiadanej przez Grupę powierzchni najmu). W 

2015 r. Grupa podpisała lub przedłużyła umowy najmu na kolejne 20.030,33 m
2
 powierzchni. Współczynnik niewynajętych 

powierzchni magazynowych i biurowych wynosi nieco ponad 1%. 

Wśród najemców Grupy, dominują podmioty związane z hurtową dystrybucją artykułów spożywczych oraz typowe firmy 

logistyczne. Są też najemcy prowadzący w obiektach Grupy swoje oddziały a nawet centrale na całą Polskę. W Centrum 

Logistycznym Kraków I swoje centrale na całą Polskę ulokowały firmy Fischer Polska (niemiecka firma specjalizująca się  

w technikach mocowania w budownictwie) oraz Del Monte (amerykański producent i dystrybutor owoców i warzyw). Ponadto, 

w obiektach Grupy zlokalizowane są oddziały takich firm jak: Eurocash S.A., Fedex Expres Polska Sp. z o.o.,  

Dachser Sp. z o.o., FM Polska Sp. z o.o., ND Logistics Poland Sp. z o.o., Green Factory Logistics Sp. z o.o. Sp. k. oraz No Limit 

Transport Sp. z o.o. W większości przypadków firmy znajdują się w obiektach od początku ich wybudowania.  
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Charakterystyka posiadanych obiektów 

Centrum Logistyczne Kraków I 

Rok budowy 2000 

Lokalizacja Kraków, Albatrosów 2 

Całkowita powierzchnia najmu 9.575,03 m
2
 

Powierzchnia działki 23.741,00 m
2
 

Powierzchnia magazynowa 7.894,34 m
2
 

Powierzchnia biurowa 1.680,69 m
2
 

% wynajętej powierzchni 96% 

Wartość z wyceny 26.400.000 zł 

Liczba najemców 
5 (nie uwzględniono 19 umów zawartych ze spółkami 

które należą lub należały do Grupy Emitenta) 

Kluczowi najemcy 
Fischer Polska Sp. z o.o., Del Monte Foods (Poland)  

Sp. z o.o., Fedex Polska Sp. z o.o. 

Okres umów najmu 
Aktualne umowy najmu podpisane są na okres czasu 

od 3 do 7 lat. 

Centrum Logistyczne Kraków I to pierwszy obiekt zrealizowany przez spółkę w 2000 roku. Oprócz powierzchni magazynowej, na 

którą składają się 4 segmenty mogące samodzielnie funkcjonować, obiekt posiada 1.681 m
2
 powierzchni biurowej. Obiekt 

zlokalizowany jest w części południowo – wschodniej Krakowa, w dzielnicy przemysłowej Płaszów - Rybitwy. Od centrum 

Krakowa obiekt oddalony jest o niecałe 8 km, dojazd do centrum odbywa się drogą czteropasmową. Jednocześnie  

w odległości 5 km od obiektu przebiega autostrada A4, łącząca Rzeszów z zachodnią granicą Polski, do której dojazd również 

odbywa się nowoczesną drogą czteropasmową. Położenie Centrum Logistycznego Kraków I stwarza bardzo dobre warunki dla 

firm zainteresowanych dystrybucją swoich produktów / towarów na terenie Krakowa i okolic.  

Centrum Logistyczne Kraków II 

Rok budowy 2006/2007 

Lokalizacja Kraków, Półłanki 62A 

Całkowita powierzchnia najmu 11.070,18 m
2
 

Powierzchnia działki 22.000 m
2
 

Powierzchnia magazynowa 10.150,37 m
2
 

Powierzchnia biurowa 919,81 m
2
 

% wynajętej powierzchni 99% 

Wartość z wyceny 26.000.000 zł 

Liczba najemców 5 

Kluczowi najemcy 
Eurocash S.A., G4 Garage Sp. z o.o., Alfa Sped  
Sp. z o.o. SKA 

Okres umów wynajmu 
Aktualne umowy najmu podpisane są na okres czasu 
od 3 do 5 lat.  

Centrum Logistyczne Kraków II zlokalizowane jest w tej samej dzielnicy co Centrum Logistyczne Kraków I. Jest to nowoczesny 

obiekt spełniający wszystkie najnowsze standardy magazynów wysokiego składowania. Charakteryzuje się możliwością 

wynajęcia małych modułów o powierzchni już od 864 m
2
. W skład obiektu wchodzi 12 opisywanych modułów, które można 

dowolnie łączyć w zależności od potrzeb najemców. Na każdy moduł przypadają dwa doki rozładunkowe oraz niewielka 

powierzchnia biurowa służąca do obsługi wysyłek z magazynu. Dodatkowo, w obrębie Centrum znajduje się prawie tysiąc m
2
 

nowoczesnej (w pełni klimatyzowanej) powierzchni biurowej, wykonanej w standardzie B, przeznaczonej dla firm 

wynajmujących powierzchnie magazynowe.  

Obiekt wyposażony jest w szeroki plac manewrowy i dwa niezależne wjazdy. Dodatkowo, połowa obiektu została specjalnie 

przystosowana do możliwości przechowywania artykułów spożywczych w kontrolowanej temperaturze.  
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Śląskie Centrum Logistyczne 

Rok budowy 2007 i 2009 

Lokalizacja Sosnowiec, Orląt lwowskich 146 

Całkowita powierzchnia najmu 35.108,55 m
2
 

Powierzchnia działki 94.758,00 m
2
 

Powierzchnia magazynowa 33.062,79 m
2
 

Powierzchnia biurowa 2.045,76 m
2
 

% wynajętej powierzchni 99 % 

Wartość z wyceny 67.500.000 zł 

Liczba najemców 9 

Kluczowi najemcy 

Dachser Sp. z o.o., ND Logistics Poland Sp. z o.o., 
No Limit Transport Sp. z o.o., Green Factory 
Logistics Sp. z o.o. Sp. k., FM Polska Sp. z o.o.,  
ILS Sp. z o.o. 

Okres umów najmu 

Aktualne umowy najmu podpisane są na okres 
czasu od 6 miesięcy do 8 lat. Ponadto niektóre 
umowy z najemcami przekształciły się w umowy na 
czas nieokreślony z od 3 do 6-miesięcznym 
okresem wypowiedzenia. 

Śląskie Centrum Logistyczne w Sosnowcu jest dotychczas największym przedsięwzięciem inwestycyjnym zrealizowanym przez 

Grupę. Centrum zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dwóch istotnych arterii komunikacyjnych -

autostrady A4 łączącej Rzeszów z zachodnią granicą Polski i wschodniej obwodnicy Śląska – drogi S1 prowadzącej przez Cieszyn 

na południe Europy. Lokalizacja stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia dystrybucji na cały region Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego oraz, poprzez doskonały układ komunikacyjny, do południowych sąsiadów Polski. 

Na powierzchni 9,5 ha Grupa zbudowała dotychczas 3 hale magazynowe o łącznej powierzchni 35 tys. m
2
, z czego 2 tys. m

2 

zajmują obecnie powierzchnie biurowe. Powierzchnie poszczególnych modułów magazynowych wahają się od 792 m
2
 do  

900 m
2
 i podobnie jak w obiektach w Krakowie najemcy mogą wynajmować nawet pojedyncze, małe moduły. Obiekty 

wyposażone są we wszystkie nowoczesne rozwiązania w zakresie składowania i bezpieczeństwa, w tym instalację tryskaczową i 

monitoring wizyjny. Część obiektów została specjalnie przystosowana do możliwości przechowywania artykułów spożywczych w 

kontrolowanej temperaturze.  

Zrealizowane i sprzedane obiekty 

Obiekt magazynowy w Ożarowie Mazowieckim 

Rok budowy 2002/2003 

Rok sprzedaży 2005 

Lokalizacja Ożarów Mazowiecki, ul. Piastowska 38 

Całkowita powierzchnia najmu 12.704 m
2
 

Powierzchnia działki 23.280 m
2
 

Powierzchnia magazynowa 10.863 m
2
 

Powierzchnia biurowa 1.841 m
2
 

Wartość transakcji 25.000.000 zł 

W roku 2005 Grupa sprzedała 100% udziałów w spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych 3 Sp. z o.o. należącej do BIK S.A., która była 

właścicielem obiektu magazynowego w Ożarowie Mazowieckim. Sprzedaż nastąpiła do spółki celowej funduszu inwestycyjnego 

nieruchomości Arka BZ WBK. 
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Centrum Logistyczne w Pruszczu Gdańskim 

Rok budowy 2006 

Rok sprzedaży 2008 

Lokalizacja Pruszcz Gdański, ul. Zastawna 3 

Całkowita powierzchnia najmu 11.014 m
2
 

Powierzchnia działki 22.285 m
2
 

Powierzchnia magazynowa 9.814 m
2
 

Powierzchnia biurowa 1.200 m
2
 

Stopa kapitalizacji w transakcji 7,35% 

Wartość transakcji 7.200.000 Euro 

W 2008 r. Grupa sprzedała 100% udziałów w spółce BIK 4 Sp. z o.o., (pośrednio w 100% należącej do BIK S.A.), właściciela 

Centrum Logistyczne w Pruszczu Gdańskim. Sprzedaż nastąpiła do spółki celowej brytyjskiego funduszu inwestycyjnego 

Guardian.  

W obu przypadkach spółki celowe rozpoczynając budowę obiektów miały już podpisane umowy najmu na ponad 40% 

powierzchni obiektu. Pozostała część była komercjalizowana w czasie budowy.  

Park handlowy w Puławach 

W ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości 

Komercyjnych „Satus” (FIZAN), Grupa zrealizowała budowę Parku Handlowego Puławy składającego się z dwóch osobnych 

obiektów o łącznej powierzchni najmu 2.674 m
2
 oraz 56 miejscami parkingowymi. Obiekt od momentu oddania do użytku w 

lutym 2012 roku, jest wynajęty w 100%. Najemcami obiektu są duże ogólnopolskie sieci handlowe, w tym Biedronka - operator 

spożywczy, Media Expert - dystrybutor sprzętu RTV i AGD , Pepco - sieć odzieżowa, Drogerie Natura - drogeria. Głównym 

udziałowcem spółki celowej BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A., właściciela Parku 

Handlowego Puławy był dotychczas FIZAN. BIK S.A. posiada bezpośrednio niespełna 9,90 % udziałów w ww. spółce. Do dnia 26 

maja 2015 r., tj. do daty sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp z o.o. (komplementariusza BIK  

Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA) Grupa konsolidowała wyniki finansowe obu ww. spółek. 

Szczegółowy opis obecnej struktury Grupy znajduje się w Części III pkt. 7.1. niniejszego Prospektu. W dniu 31 sierpnia 2015 r. BIK 

Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 SKA zawarła umowę sprzedaży, której przedmiotem jest prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości, położonej w Puławach oraz prawo własności położonych na tym gruncie budynków. Szczegółowy opis skutków 

wskazanej powyżej transakcji został wskazany w pkt. 9.2.1. niniejszej Części Prospektu (poniżej). 

Posiadany bank ziemi oraz obiekty magazynowe w realizacji i planowane 

Emitent i spółki z Grupy Emitenta są obecnie wieczystym użytkownikiem następujących gruntów przeznaczonych pod budowę 

obiektów magazynowo – logistycznych: 
1. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 57.099 m

2
 - przylega bezpośrednio do Śląskiego Centrum Logistycznego w 

Sosnowcu (województwo śląskie) i stanowi rezerwę inwestycyjną przeznaczoną do rozbudowy Centrum. Działka objęta 
jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod budowę obiektów magazynowych. 
Docelowo Emitent może wybudować na tym terenie dwa obiekty magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej około 
25 tys. m

2
. Emitent planuje część środków uzyskanych z emisji akcji serii I przeznaczyć na realizację tej inwestycji . 

2. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 40.848 m
2
 - położona w gminie Kłaj (województwo małopolskie), bezpośrednio 

przy zjeździe z autostrady A4 w Szarowie. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

teren ten przeznaczony jest pod zabudowę magazynowo – logistyczną. Emitent planuje część środków uzyskanych z 

emisji akcji serii I przeznaczyć na realizację inwestycji magazynowej. Docelowo na działce może powstać centrum 

logistyczne o całkowitej powierzchni użytkowej około 18 tys. m
2
.  

3. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 55.660 m
2
 - położona w gminie Żórawina koło Wrocławia (województwo 

dolnośląskie), bezpośrednio przy zjeździe z autostrady A4 – Wrocław Wschód. Zgodnie z zapisami Studium 

Miejscowego gminy Żórawina, działka ta położona jest w strefie przeznaczonej pod zabudowę magazynowo – 

logistyczną. Emitent planuje zabudowę tego gruntu po roku 2017, tym samym nie planuje przeznaczenia uzyskanych 

środków finansowych z emisji akcji serii I na realizacje opisywanej inwestycji. 

6.1.1.2. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BUDOWY, WYNAJMU I ZARZĄDZANIA NOWOCZESNYMI POWIERZCHNIAMI HANDLOWYMI 

Dotychczas Grupa realizowała projekty w zakresie budowy, wynajmu i zarządzania nowoczesnymi powierzchniami handlowymi 
we współpracy z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych 
„Satus” (FIZAN), w którym posiadała statut dewelopera wiodącego (realizacja Parku Handlowego Puławy) lub samodzielnie 



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

57 

poprzez posiadane spółki zależne (realizacja Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej). Poprzez swój podmiot zależny „BIK 
Zarządzanie” Sp. z o.o. Grupa zarządzała (jako komplementariusz) spółkami komandytowo – akcyjnymi (spółkami celowymi) 
powołanymi przez ww. fundusz w celu realizacji poszczególnych projektów deweloperskich. Emitent jako deweloper wiodący 
odpowiadał za poszukiwanie gruntów pod inwestycje, przygotowanie inwestycji od strony organizacyjno – finansowej, realizację 
budowy jako Inwestor Zastępczy oraz komercjalizację projektu. W dniu 26 maja 2015 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane 
udziały w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o. na rzecz FIZANu. Kolejne inwestycje Grupy w segmencie nowoczesnych powierzchni 
handlowych nie będą już realizowane przy współpracy z ww. funduszem. Emitent nadal posiada certyfikaty inwestycyjne FIZANu, 
które stanowią około 17,43 % wszystkich wyemitowanych certyfikatów FIZAN SATUS. W dniu 30 czerwca 2015 roku Emitent 
podpisał z SATUS VENTURE Sp. z o.o. Sp. k., spółką reprezentującą FIZAN, porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 28 kwietnia 
2011 roku o współpracy związanej z inwestycjami prowadzonymi w ramach funduszu. Zawarcie tego porozumienia zakończyło 
współpracę pomiędzy Emitentem a FIZANem. Emitent nie planuje wznawiać tej współpracy w przyszłości tym bardziej, że 
zgodnie z uchwałą o zmianie Statutu Funduszu z dnia 19 września 2014 roku, FIZAN z dniem 29 grudnia 2016 roku zostanie 
postawiony w stan likwidacji. Żaden podmiot z grupy kapitałowej Emitenta poza Emitentem nie jest uczestnikiem FIZAN SATUS. 
Pan Mirosław Koszany – Prezes Zarządu nie jest uczestnikiem FIZAN SATUS. Pan Roman Wąsikiewicz – Członek Zarządu Emitenta 
jest uczestnikiem FIZAN SATUS i posiada jego certyfikaty, które stanowią około 2,17% wszystkich wyemitowanych certyfikatów 
FIZAN SATUS. Emitent nie posiada informacji czy Członkowie Rady Nadzorczej lub kluczowi pracownicy Emitenta są uczestnikami 
FIZAN SATUS. 

Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej 

Savia Karpaty Sp. z o.o. (spółka z Grupy BIK S.A.) zrealizowała w latach 2013-2014 budowę obiektu Retail Park Karpacka  
w Bielsku-Białej. Retail park to rodzaj obiektu handlowego, w którym brak jest części wspólnych, a do każdego sklepu prowadzi 
osobne wejście prosto z parkingu. Łatwość dostępu do powierzchni handlowej dla klientów sprawia że jest to coraz 
powszechniejsza forma prowadzenia handlu. W obiektach tego typu lokują się najczęściej sieci supermarketów oraz dyskontowe 
sieci odzieżowe. Często uzupełniniem są niewielkie sklepy spożywcze, placówki banków czy firm usługowych. Od nie dawna 
zainteresowanie tego rodzaju powierzchniami wykazują liczne sieci klubów fitness. Inwestycja w Bielsku-Białej zlokalizowana jest 
przy zachodniej obwodnicy miasta, w okolicy jednego z największych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej, osiedla Karpacka. 
Obiekt oferuje ok. 6.800 m

2
 powierzchni handlowo-usługowej. Do grupy najemców należą następujące podmioty: sieć 

spożywcza Biedronka, sieć ze sprzętem sportowym Decathlon, sieć odzieżowa Pepco, dystrybutor sprzętu RTV i AGD Neonet, 

sieć klubów fitness City Fit, apteka Ziko, placówka banku ING oraz sieć odzieżowa KIK. Obecnie wynajęte jest już ok. 95% 

powierzchni obiektu. Grupa oczekuje, że 100% obiektu zostanie wynajęte do końca 2015 roku. Grupa posiada 47% udziałów w 
spółce Marathon 2 Sp. z o.o., właściciela inwestycji, pozostałe udziały należą do czterech osób fizycznych.  

Park Handlowy w Dzierżoniowie 

Grupa przygotowuje projekt Parku Handlowego w Dzierżoniowie. Obiekt zlokalizowany będzie w samym centrum miasta 
Dzierżoniów (województwo dolnośląskie). Inwestycja obejmuje budowę obiektu o dwóch kondygnacjach wraz ze 105 miejscami 
parkingowymi. Łączna powierzchnia najmu wynosić będzie ok. 5 tys. m

2
. W procesie inwestycyjnym został dotychczas zakupiony 

grunt, otrzymano pozwolenie na budowę, wybrano generalnego wykonawcę dla budowy obiektu, a obecnie trwa proces 
komercjalizacji. Grupa nie posiada bezpośrednio udziałów w spółce BIK Zarządzanie Projekt 2 S.K.A. będącej właścicielem 
projektu. Emitent planuje część środków uzyskanych z emisji akcji serii I przeznaczyć na odkupienie projektu inwestycyjnego od 
FIZAN-u. Grupa planuje rozpocząć budowę parku w II kwartale 2016 r., tak aby w II kwartale 2017 roku oddać obiekt do użytku. 
Grupa planuje rozpocząć budowę parku w IV kwartale 2015 roku, tak aby w IV kwartale 2016 roku oddać obiekt do użytku. 
Środki własne niezbędne do rozpoczęcia inwestycji to 8,5 mln zł. Park Handlowy Dzierżoniów będzie pierwszym nowoczesnym 
obiektem handlowym w Dzierżoniowie. Park będzie posiadać doskonałą lokalizację, bezpośrednio przy starówce, zaledwie 150 
metrów od rynku. Będzie to obiekt dwupoziomowy, każdy poziom będzie miał własny, niezależny dostęp od ulicy. Obecnie BIK 
Zarządzanie Projekt 2 S.K.A ma podpisane umowy na około 30% powierzchni najmu, a dalsze umowy są na etapie negocjacji. 

6.1.1.3. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BUDOWY I WYNAJMU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

W ramach współpracy z FIZAN-em, Grupa zrealizowała w 2011 roku budowę Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  „ASTO” w 
Chorzowie. Zakład ten świadczy usługi krótko i długoterminowej opieki nad osobami starszymi i pacjentami przewlekle chorymi. 
Opieka świadczona jest przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu. Ośrodek spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania 
architektoniczne, medyczne oraz sanitarne wynikające z norm polskich oraz Unii Europejskiej dla tego typu ośrodków. 
Poprzez swój podmiot zależny BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Grupa zarządzała (jako komplementariusz) spółką BIK Zarządzanie Sp. z 
o.o. ASTO s.k.a. powołaną przez FIZAN w celu realizacji wyżej opisanego projektu. Emitent odpowiadał za poszukiwanie gruntu 
pod inwestycje, przygotowanie inwestycji od strony organizacyjno – finansowej, realizację budowy jako Inwestor Zastępczy oraz 
komercjalizację projektu. W dniu 26 maja 2015 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w spółce BIK Zarządzanie Sp. z 
o.o. na rzecz FIZANu. W dniu 31 sierpnia 2015 roku FIZAN sprzedał Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  „ASTO” podmiotowi 
branżowemu. 
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6.1.2. NOWE PRODUKTY LUB USŁUGI 

Poza wymienionymi wcześniej, w ramach Grupy Kapitałowej nie występują nowe produkty lub usługi, wprowadzone lub 

planowane do wprowadzenia przez Emitenta. Emitent prowadzi i zamierza prowadzić działalność w zakresie opisanym powyżej 

w pkt.6.1.1, tj. w zakresie budowy, wynajmu i zarządzania nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi oraz działalność 

deweloperskiej w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości handlowych w segmencie parków handlowych.  

6.1.3. STRATEGIA EMITENTA I JEGO GRUPY 

Główną działalnością Emitenta i jego Grupy jest realizacja obiektów magazynowo-logistycznych. Strategią Emitenta jest 

inwestowanie w obiekty średniej wielkości, przede wszystkim w lokalizacjach miejskich i podmiejskich. Obiekty realizowane 

przez Emitenta i jego Grupę to magazyny składające się z niewielkich modułów, tzw. SBU – Small Business Unit. Obiekty 

charakteryzują się maksymalną elastycznością, najemcy mają możliwość dowolnego łączenia poszczególnych modułów 

magazynowych w zależności od swoich potrzeb i wymagań, dodatkowo mają w ramach wynajmowanej powierzchni możliwość 

korzystania ze sporej ilości doków, co wyraźnie odróżnia obiekty Emitenta od tego co oferują na rynku podmioty konkurencyjne. 

Emitent konsekwentnie realizuje tą strategie od początku swojej działalności operacyjnej, tj. od 2000 roku. 

W 2009 roku, mając na uwadze kryzys na rynku nieruchomości, który szczególnie dotknął nieruchomości magazynowo – 

logistyczne, Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji na rynku nieruchomości handlowych. Inwestycje na tym rynku 

zapewniają Emitentowi i jego Grupie dywersyfikację przychodów z działalności operacyjnej. Na tym rynku Emitent i jego Grupa w  

ramach realizowanej strategii rozwoju inwestuje w parki handlowe (retail parki) o powierzchni użytkowej nie większej niż 10 tys. 

m
2
 w miastach o średniej wielkości. Realizowane przez Emitenta retail parki w założeniu mają być pierwszymi tego typu 

obiektami w danym mieście lub okolicy. Emitent kieruje swoją ofertę do najemców, którzy najczęściej nie są jeszcze obecni w 

danej miejscowości. Realizowane obiekty handlowe mają w pierwszej kolejności zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności, 

mieszkającej w ich najbliższym sąsiedztwie.   

6.2. GŁÓWNE RYNKI, NA KTÓRYCH EMITENT I JEGO GRUPA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 

6.2.1. OTOCZENIE RYNKOWE EMITENTA I JEGO GRUPY 

Wprowadzenie 

Grupa koncentruje swoją działalność na budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych klientom 
korporacyjnym. Wynajmowane obiekty służą do składowania i przeładunku produktów i towarów. Dodatkowo, w razie potrzeby, 
wynajmowane powierzchnie mogą zostać przystosowane do prowadzenia przez najemców prostej działalności produkcyjnej. 
Otoczenie rynkowe w opisywanym segmencie działalności Grupy stanowią z jednej strony podmioty gospodarcze prowadzące 
działalność handlową lub produkcyjną zainteresowane wynajmem powierzchni magazynowych w interesującej ich lokalizacji 
(klienci Grupy), a z drugiej strony podmioty konkurencyjne prowadzące taką samą lub podobną działalność operacyjną jak Grupa 
w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych. Grupa kieruje swoje usługi do szerokiego kręgu odbiorców z różnych gałęzi 
gospodarki, tym samym popyt na jej usługi w dużej mierze zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej, w tym od tempa rozwoju, 
wielkości inwestycji i konsumpcji w poszczególnych segmentach rynku w ujęciu makroekonomicznym. Stronę podażową 
powierzchni magazynowych reprezentuje szereg podmiotów krajowych (w tym Grupa) jak również duże, międzynarodowe 
korporacje z silnym zapleczem kapitałowym. 

Oprócz działalności w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych Grupa zajmuje się również budową, wynajmem  

i zarządzaniem nowoczesnymi obiektami handlowymi w segmencie parków handlowych. W tym zakresie Grupa skupia się na 

realizacji projektów o powierzchni najmu do 10 tys. m
2
, zlokalizowanych w małych lub średnich miastach. Podobnie jak w 

segmencie działalności magazynowej duży wpływ na sytuację na rynku powierzchni handlowych mają czynniki 

makroekonomiczne, w tym w szczególności wzrost siły nabywczej konsumentów oraz poziom wydatków na konsumpcję. Stronę 

podażową stanowi szereg zarówno krajowych, jak i zagranicznych podmiotów wyspecjalizowanych w budowie i zarządzaniu 

obiektami handlowymi. 
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Czynniki makroekonomiczne 

rok 2011 2012 2013 2014 

Ludność (w mln) 38,5 38,5 38,5 38,5 

Produkt krajowy brutto (mld zł), według ESA 1995 1.528,1 1.596,4 1.635,7 b.d. 

Produkt krajowy brutto per capita (zł) 39.665 41.428 42.485 b.d. 

Wzrost produktu krajowego brutto (r/r) 4,5% 2,0% 1,6% b.d. 

Wzrost konsumpcji gospodarstw domowych (r/r) 2,6% 1,3% 0,8% b.d. 

Wzrost wydatków inwestycyjnych (r/r) 10,6% -2,8% -1,2% 8,7% 

Wzrost eksportu netto (r/r) 7,7% 3,9% 4,6% b.d. 

Stopa bezrobocia 12,5% 13,4% 13,4% 11,5% 

Wzrost cen detalicznych (inflacja, r/r) 4,3% 3,7% 0,9% 0,0% 

Dług publiczny (mld zł) 815,3 840,5 882,3 826,8 

Źródło: GUS, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne, plik „Roczne wskaźniki makroekonomiczne” 

Okres 2011-2013 charakteryzował spadek dynamiki wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce, jednak na tle innych 

gospodarek europejskich średnioroczny wzrost polskiego PKB na poziomie 3,5% w opisywanym okresie świadczy o relatywnie 

silnych fundamentach krajowej gospodarki. Głównym motorem wzrostu był rosnący eksport oraz krajowa konsumpcja. 

Spowolnienie gospodarcze w latach 2011 – 2013 charakteryzował wzrost stopy bezrobocia (z poziomu 12,5% do poziomu 13,4% 

w roku 2013) oraz spadek indeksu cen detalicznych (z poziomu 4,3% w roku 2011 do 0,9% w roku 2013). Kwartalne dane 

Głównego Urzędu Statystycznego (w tym szacunki wstępne) za 2014 roku sugerują powrót rodzimej gospodarki na ścieżkę 

dynamicznego wzrostu (średni wzrost PKB na bazie danych kwartalnych w 2014 r. wyniósł 3,3%). 

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce 

Wielkość rynku 

Na koniec 2014 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce wynosiły według opracowania firmy 
doradczej Jones Lang LaSalle (JLL) 8,5 mln m

2
 (w porównaniu do 7,4 mln m

2
 w 2013 r., tj. wzrost o 14,9%), a według firmy 

doradczej Cushman & Wakefeld (C&W) 8,9 mln m
2
. Rynek powierzchni magazynowych pomimo zawirowań gospodarczych  

w okresie 2011-2013 (m.in. spadku dynamiki produktu krajowego brutto) odznaczał się umiarkowanym lecz stabilnym wzrostem. 
Znaczny przyrost nowoczesnych powierzchni magazynowych zaobserwowano natomiast w 2014 roku, w którym według 
szacunków JLL przybyło ok. 1,1 miliona m

2 
nowoczesnej powierzchni. 

Nowoczesne powierzchnie magazynowe w Polsce w okresie 2005-2014 (w tys. m
2
) 

 

Źródło: Raport Jones Lang LaSalle „Rynek nieruchomości magazynowych w 2014”, dostępny na stronie 
www.magazyny.pl/blog/raporty 
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Według raportu JLL „Rynek nieruchomości magazynowych w 2014”przy założeniu oddania do użytku wszystkich obecnie 
realizowanych nowych obiektów wielkość nowoczesnej powierzchni magazynowej wzrośnie do poziomu 9,2 mln m

2
. 

Największa liczba powierzchni magazynowych znajduje się w obrębie Warszawy (2,7 mln m
2
), drugim pod względem wielkości 

rynkiem jest obszar Górnego Śląska (1,5 mln m
2
). W dalszej kolejności największa liczba powierzchni magazynowych znajduje się 

w obrębie Poznania, Polski Centralnej i Wrocławia.  

Opisywany wyżej przyrost powierzchni magazynowej w najbliższym okresie będzie dotyczył przede wszystkim Poznania, Górnego 
Śląska i okolic Warszawy. 

Nowoczesne powierzchnie magazynowe w poszczególnych regionach Polski na koniec 2014 r.  

 

Źródło: Raport Jones Lang LaSalle „Rynek nieruchomości magazynowych w 2014”, dostępny na stronie 
www.magazyny.pl/blog/raporty 

Popyt na powierzchnie magazynowe 

Wielkość popytu na powierzchnie magazynowe w 2014 roku wyniosła według JLL 2,1 mln m
2
 brutto (tj. z uwzględnieniem 

odnowienia dotychczasowych umów) i 1,4 mln m
2
 netto (popyt na nowe powierzchnie magazynowe). Rekordowa wielkość 

popytu to nie rezultat, jak w roku 2013 dużych pojedynczych transakcji (m.in. wynajmu 324 tys. m
2
 powierzchni magazynowej 

przez amerykańską spółkę Amazon, która zdecydowała się przenieść swoją bazę magazynową z Niemiec do Polski) lecz suma 
wielu średnich i małych transakcji. Szczególnie dobrą koniunkturę zaobserwowano w sektorze e-commerce, jak również w 
tradycyjnych sieciach handlowych, które zdecydowały się rozbudować swoje zaplecza logistyczne. Największe transakcje najmu 
zawarte w 2014 r. dotyczyły Czerwonej Torebki, która wynajęła 54 tys. m

2
 w MLP Poznań Zachód,  

ID Logistics w Point Park Mszczonów (46 tys. m
2
) oraz GE, dla którego Panattoni zbuduje w Bielsku-Białej obiekt BTS  

o powierzchni 45 tys. m
2
. W porównaniu do roku 2013 popyt brutto i popyt netto na powierzchnie magazynowe wzrósł w 2014 r. 

odpowiednio o 10,2% (z poziomu 1,87 mln m
2
 do opisywanych wyżej 2,06 mln m

2
) i 11,2% (z poziomu 1,26 mln m

2
 do 

opisywanych wyżej 1,4 mln m
2
). Relatywnie niewielka dynamika (w stosunku do zmian zaobserwowanych w 2013 r.) była 

wynikiem bardzo wysokiej bazy z roku 2013. W wartościach nominalnych wielkość zgłoszonego popytu w 2014 r. była zbliżona 
do rekordowego pod tym względem roku 2008, w którym popyt wyniósł ponad 1,5 mln m

2
. W okresie 2005-2014 średni roczny 

popyt na nowe powierzchnie magazynowe wynosił ok. milion m
2
. W 2014 roku Grupa zauważyła wyraźny wzrost 

zainteresowania powierzchniami magazynowymi, co przełożyło się na podpisanie nowych kontraktów oraz przedłużenie 
aktualnych i tym samym pozwoliło utrzymać poziom pustostanów na koniec 2014 roku na bardzo niskim poziomie poniżej 3%. 
Zwiększa się również odsetek klientów poszukujących powierzchni wyspecjalizowanych typu cross-dock lub podmiotów 
zainteresowanych daleko idącymi zmianami w substancji obiektu np. dostosowaniem powierzchni do celów produkcyjnych. 
Odnotowano również zwiększony nacisk na krótsze terminy umów najmu włącznie z opcją zawarcia kontraktu 
kilkumiesięcznego. 
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Popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe w okresie 2005-2014 r. (w tys. m
2
) 

 

Źródło: Raport Jones Lang LaSalle „Rynek nieruchomości magazynowych w 2014”, dostępny na stronie 
www.magazyny.pl/blog/raporty 

Dzięki kilku dużym transakcjom zawartym przez m.in. ID Logistics, Merlin.pl czy firmę Piotr i Paweł, największy popyt został 
zgłoszony w okolicach Warszawy. Warto jednak zaznaczyć, że podobnie jak na Górnym Śląsku, duża część wygenerowanego w 
okolicy Warszawy popytu wynikała z odnawiania istniejących już umów. W dalszej kolejności dużym zainteresowaniem 
najemców cieszył się Poznań, Wrocław i Górny Śląsk. Dla porównania, w 2013 r. na skutek opisywanej wyżej transakcji 
dotyczącej spółki Amazon, największy popyt na powierzchnie został zgłoszony w regionie Poznania i Wrocławia odpowiednio 423 
tys. m

2
 i 413 tys. m

2
 (popyt brutto).  

Popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe w poszczególnych regionach w 2014 r. (w tys. m
2
) 

 

Źródło: Raport Jones Lang LaSalle „Rynek nieruchomości magazynowych w 2014”, dostępny na stronie 
www.magazyny.pl/blog/raporty 

Największe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w 2014 r. według JLL zgłosili operatorzy logistyczni (43% całkowitego 
zgłoszonego popytu netto wobec 23% w roku 2013), sieci handlowe z 18% udziałem (wobec 49% w roku 2013), a w dalszej 
kolejności branża artykułów elektronicznych (z 7% udziałem wobec 3% w roku 2013), sektor FMCG i lekka produkcja. Jednym z 
głównych czynników wzrostu popytu na powierzchnie magazynowe operatorów logistycznych w 2014 r. był dynamiczny rozwój 
sektora e-commerce. Znaczny wzrost popytu ze strony sieci handlowych w 2013 r. wynikał w dużej mierze z opisanej wyżej 
transakcji dot. spółki Amazon. Również wśród klientów Grupy największy udział w 2014 r. stanowili operatorzy logistyczni (na 
koniec 2014 r. wynajmowali oni 65% całkowitej powierzchni magazynowej oferowanej przez Grupę). 
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Popyt netto na nowoczesne powierzchnie magazynowe wg sektorów w 2014 r. 

 

Źródło: Raport Jones Lang LaSalle „Rynek nieruchomości magazynowych w 2014”, dostępny na stronie 
www.magazyny.pl/blog/raporty 

Dostępność powierzchni magazynowej 

Na koniec 2014 r. średni współczynnik pustostanów na rynku powierzchni magazynowych (współczynnik dostępnej powierzchni 
od zaraz) wyniósł według JLL 9,8% (834 tys. m

2
) wobec 11,4% (850 tys. m

2
) na koniec 2013 i 10,4% (713 tys. m

2
) na koniec 2012 r. 

W okresie ostatnich kilku lat (2005-2014) średnia wartość opisywanego współczynnika oscylowała wokół 10,0%. Największy 
udział powierzchni dostępnych od zaraz na koniec 2014 r. charakteryzował (podobnie jak w latach poprzednich) rynek Polski 
Centralnej (15,8%), w dalszej kolejności Trójmiasta (14,3%), Warszawy (11,2%) i Górnego Śląska (11,1%). Najmniejszy udział 
pustostanów na koniec 2014 r. zanotowano w obrębie Krakowa, Szczecina i Poznania. Wskaźnik pustostanów w zasobach Grupy 
ma tendencję malejącą. Na koniec roku 2013 odnotowano 7,83% powierzchni niewynajętej, natomiast na koniec 2014 roku 
wskaźnik ten spadł o ponad 5 punktów procentowych do poziomu 2,4%. 

Współczynnik pustostanów w poszczególnych regionach w IV kwartale 2012 - 2014 r. 

 

Źródło: Raport Jones Lang LaSalle „Rynek nieruchomości magazynowych w 2014”, dostępny na stronie 
www.magazyny.pl/blog/raporty 

Ceny na rynku wynajmu powierzchni magazynowych 

Wysokość opłat czynszowych w danym obiekcie w naturalny sposób zależy od jego położenia w stosunku do najbliższych skupisk 
miejskich, dostępnych węzłów komunikacyjnych, długości najmu, typu obiektu, jak również modyfikacji i udogodnień w danym 
obiekcie wprowadzonych na życzenie danego klienta. W 2014 roku według JLL efektywna stawka miesięcznego czynszu za metr 
wynajmowanej powierzchni kształtowała się od 2,1 Euro dla terenów w okolicy Warszawy i Polski Centralnej do 4,7 Euro w 
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samej Warszawie. Po rynku stołecznym, najwyższe stawki wynajmu zaobserwowano w Krakowie (3,3 – 4,0 Euro), Wrocławiu (3,3 
– 3,7 Euro) i Łodzi (2,7 – 3,7 Euro) – czyli na terenach wewnątrzmiejskich lub o relatywnie niewielkiej podaży powierzchni. W 
porównaniu do roku 2013, w 2014 r. stawki czynszu spadły w Poznaniu (2,1 – 3,0 Euro) i Wrocławiu (2,5 – 3,1 Euro). 

Rynek magazynowy w Krakowie 

Kraków to drugie pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce i jedno z najchętniej odwiedzanych miast przez turystów w 
tej części Europy. Pomimo tego, rynek powierzchni magazynowych w tym regionie należy do jednego z najmniejszych w 
porównaniu do pozostałych krajowych aglomeracji. Według JLL powodów takiej sytuacji można doszukiwać się zarówno w 
ograniczonej podaży działek mogących posłużyć do zagospodarowania przemysłowego (m.in. z powodu relatywnie wysokich 
cen, nieregularnego ukształtowania terenu i rozdrobienia agrarnego), jak również w bliskości aglomeracji śląskiej, która jest 
bardzo dobrze skomunikowana z województwem małopolskim (z powodzeniem może obsługiwać ten rynek niejako „na 
odległość”), posiada dużo większe zasoby powierzchni magazynowych i jest konkurencyjna cenowo. 

W zależności od źródła szacuje się, że całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowych Krakowa wyniosły na koniec 
2014 roku między 111 tys. m

2
 (JLL) a 171 tys. m

2
 (C&W). Całkowity zgłoszony popyt na powierzchnie magazynowe w tym 

regionie w 2014 r. wyniósł 35 tys. m
2
 (JLL) i był istotnie wyższy w porównaniu do 2013 r. kiedy zgłoszono zapotrzebowanie na 13 

tys. m
2
. W ciągu całego roku podaż dostępnej powierzchni magazynowej zwiększyła się zaledwie o 12 tys. m

2
 (Airport Logistics 

Center w Modlniczce). Pod koniec 2014 r. w budowie było 24 tys. m
2
 nowoczesnej powierzchni, z czego prawie połowa 

przypadała na wspomniany wyżej Airport Logistics Center, a pozostała część na 7R Logistics Park Kraków. Efektywna stawka 
czynszu na opisywanym rynku kształtowała się w przedziale 3,3 Euro / m

2
 / miesiąc do 4,0 Euro / m

2
 / miesiąc. Wskaźnik 

niewynajętej powierzchni (pustostanów) W Krakowie był w 2014 r. jednym z najniższych w kraju i kształtował się w okolicy zera. 
Rynek krakowski wciąż dysponuje sporym potencjałem, miasto rozwija się w szybkim tempie, coraz więcej firm inwestuje w 
regionie, powstają kolejne biurowce, centra handlowe i nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Ponadto, rosnąca konsumpcja, 
relatywnie wysoki poziom wynagrodzeń oraz niskie bezrobocie w Krakowie sprawia, że zapotrzebowanie na powierzchnię 
magazynową będzie w dalszym ciągu rosnąć.  

Rynek magazynowy na Górnym Śląsku 

Górny Śląsk to drugi pod względem wielkości rynek magazynowy w Polsce (kilkunastokrotnie większy niż opisywany wyżej rynek 
krakowski) oferujący na koniec 2014 r. według JLL 1,54 mln m

2
 powierzchni (w porównaniu do 1,43 mln m

2
 na koniec 2013 r., tj. 

wzrost o 8,0%). Według C&W wielkość rynku magazynowego na Górnym Śląsku szacowana jest natomiast na 1,64 mln m
2
 

powierzchni. Dynamiczny rozwój opisywanego rynku to w dużej mierze zasługa jego strategicznego położenia na przecięciu kilku 
głównych ciągów komunikacyjnych w tej części Europy (m.in. autostrady A4 z autostradą A1), doskonale rozwinięta (na tle 
innych regionów Polski) sieć dróg szybkiego ruchu, prężnie działająca Specjalna Strefa Ekonomiczna, jak również historyczne (w 
części pozostałe do dzisiaj) bardzo silne osadzenie wielu gałęzi przemysłu w tym regionie. Ponadto, dodatkowym atutem tego 
rynku jest duża liczba mieszkańców w aglomeracji śląskiej co przekłada się na łatwość w znalezieniu pracowników. 

Całkowity zgłoszony popyt na powierzchnie magazynowe w regionie Górnego Śląska w 2014 r. wyniósł 319 tys. m
2
 i był  

o 26 tys. m
2
 wyższy w porównaniu do 2013 r. Popyt na nowe powierzchnie magazynowe (popyt netto) wyniósł w 2014 r.  

172 tys. m
2
 (w porównaniu do 123 tys. m

2
 w roku 2013). W całym 2014 r. oddano do użytku 91 tys. m

2
 nowej powierzchni 

magazynowej. Największe dwie inwestycje zostały zrealizowane przez grupę Panattoni – 45 tys. m
2
 w Bielsku-Białej  

i 43 tys. m
2
 w Sosnowcu. Efektywna stawka czynszu na opisywanym rynku kształtowała się w przedziale 2,4 Euro / m

2
 / miesiąc 

do 3,3 Euro / m
2
 / miesiąc (według danych C&W: 2,3 Euro / m

2
 / miesiąc do 3,1 Euro / m

2
 / miesiąc). Wskaźnik niewynajętych 

powierzchni (pustostanów) kształtował się w 2014 r. na poziomie 11,1% wobec 9,3% w roku 2013.  

W opinii Emitenta, bardzo dobra lokalizacja, dostępność pracowników oraz atrakcyjny poziom czynszów sprawia, że rynek śląski 
zawsze będzie atrakcyjnym miejscem dla inwestorów poszukujących powierzchni magazynowej w Polsce. 

Rynek nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce 

Grupa obok budowy i wynajmu nowoczesnych powierzchni magazynowych zajmuje się również działalnością w zakresie budowy 
i wynajmu nowoczesnych powierzchni handlowych. Główny przedmiot zainteresowania Grupy w tym obszarze to małe parki 
handlowe (retail parki) realizowane w średnich i małych miastach o łącznej powierzchni wynajmu do 10 tys. m

2
. Retail parki to w 

większości przypadków małe i średnie (pod względem powierzchni wynajmu) inwestycje realizowane na bazie pojedynczego lub 
kilku obiektów, z zewnętrznym dostępem do poszczególnych sklepów i punktów usługowych. Charakterystyczną cechą retail 
parków jest brak (lub niewielki udział) części wspólnych w obiektach (a tym samym niższe koszty utrzymania obiektów), jak 
również ich lokalizacja – poza ścisłym centrum miast, w bliskim sąsiedztwie osiedli i dużych obiektów mieszkalnych. 

Według C&W na koniec 2014 r. dostępnych było w Polsce 10,3 mln m
2
 nowoczesnej powierzchni handlowej (ok. 10,4 mln m

2
 

według firmy doradczej Colliers International Poland (Colliers) i ok. 11,5 mln m
2
 według firmy doradczej Knight Frank),  

z czego ponad połowa przypadała na 8 największych aglomeracji w kraju. Według Colliers, około 89% dostępnej powierzchni 
przypada na tradycyjne centra handlowe, 9% na retail parki, a pozostałe 2% na centra wyprzedażowe.  
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Skumulowana podaż nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce 

 

Źródło: - Raport Knight Frank „Rynek Komercyjny w Polsce – 2014: Podsumowanie”, dostępny na stronie 
http://www.knightfrank.com.pl/en/research/rynek-komercyjny-w-polsce-2014-podsumowanie-2745.aspx  

W okresie ostatnich siedmiu lat najwięcej nowoczesnych powierzchni handlowych według C&W oddano do użytku w roku 2009 
(ponad 900 tys. m

2
), a najmniej w roku 2014 (475 tys. m

2
). W każdym z opisywanych okresów najwięcej powstającej powierzchni 

przypadało na obiekty centrów handlowych. Średnie roczne tempo przyrostu nowoczesnych powierzchni handlowych w okresie 
2008-2014 według Knight Frank wyniosło prawie 8% (z poziomu 6,8 mln m

2
 na koniec 2007 r. do opisanych wyżej 11,5 mln m

2
 na 

koniec 2014 r.). 

Struktura nowej podaży nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce w okresie 2008-2014 (tys. m
2
) 

 

Źródło: Raport Cushman & Wakefeld „Marketbeat Spring 2015”, dostępny na stronie www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/research-
and-insight 

Według szacunków C&W z początku 2014 r. na tysiąc mieszkańców Polski przypadało ok. 238 m
2
 nowoczesnych powierzchni 

handlowych (w statystykach zostały uwzględnione jedynie obiekty o łącznej powierzchni 5 tys. m
2
 i więcej) w porównaniu do 

średniej w Unii Europejskiej (obejmującej 27 krajów) na poziomie ok. 269 m
2
. Jak wskazują opisywane statystyki, wskaźnik 

nasycenia rynku polskiego nowoczesnymi powierzchniami handlowymi jest wciąż niższy niż średnia europejska, jednak na tle tak 
dojrzałych rynków jak niemiecki czy włoski (gdzie wskaźnik nasycenia jest niższy niż w Polsce) trudno jest jednoznacznie 
oszacować dynamikę rozwoju krajowego rynku w kolejnych latach. 

Według C&W w 2014 r. oddano do użytku w Polsce 475 tys. m
2
 nowoczesnej powierzchni handlowej (tj. o 27% mniej niż  

w roku 2013). Obserwowany spadek podaży wynika po części z coraz większego nasycenia rynku, jak również ze zmiany jego 
struktury – coraz mniej budowanych jest obiektów handlowych o dużej powierzchni na korzyść obiektów średnich i małych  
(w 2014 r. aż 48% nowoczesnej powierzchni handlowej oddano do użytku w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców,  
w porównaniu do 24% w 2013 r.). W 2014 r. oddano do użytku 11 nowych centrów handlowych, 12 retail parków oraz jedno 
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centrum wyprzedażowe, przy czym tylko dwa zrealizowane centra (Atrium Felicity w Lublinie o powierzchni 75 tys. m
2
  

i Galeria Warmińska w Olsztynie o powierzchni 41,5 tys. m
2
) to obiekty wielkoformatowe. 

W 2013 r. oddano do użytku 650 tys. m
2
 nowej powierzchni (tj. o 18% więcej niż w roku 2012). 74% oddanej powierzchni 

przypadało na galerie handlowe, niecałe 20% na obiekty retail park, a pozostała część na centra wyprzedażowe. Według Knight 
Frank największe zrealizowane inwestycje w 2013 roku to Poznań City Center o powierzchni wynajmu 60 tys. m

2
 oraz Galeria 

Katowicka o powierzchni 52 tys. m
2
. Największy retail park oddany do użytkowania w 2013 r. (Europa Centralna w Gliwicach) 

dostarczył na rynek 40 tys. m
2 

nowej powierzchni handlowej. Według C&W w roku 2015 przyrost podaży nowoczesnych 
powierzchni handlowych będzie wyższy niż w roku 2014 i wyniesie 563 tys. m

2
, z czego ponad 83% będzie przypadać na centra 

handlowe. Do największych obiektów, które mają zostać oddane do użytku w 2015 r. należą: Zielone Arkady w Bydgoszczy, 
Sukcesja w Łodzi i Tarasy Zamkowe w Lublinie.  

Poza dużymi centrami handlowymi umiejscowionymi na obszarze dużych aglomeracji niesłabnącym zainteresowaniem będą 
cieszyć się inwestycje handlowe małoformatowe często zlokalizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Na rozwój 
małych formatów handlowych, a szczególnie osiedlowych centrów handlowych pozytywnie wpływają zmieniające się zwyczaje 
konsumentów. Coraz częściej wolą oni szybkie i wygodne zakupy w drodze z domu do pracy lub z pracy do domu niż spędzanie 
wielu godzin na zakupach w dużych centrach handlowych. Mniejsze formaty handlowe stanowią alternatywę dla drogich 
powierzchni handlowych w większych galeriach. Najemców zachęcają niższe opłaty za wynajem powierzchni, które wynikają 
zarówno z braku powierzchni wspólnych (w niektórych obiektach występują), niższych opłat eksploatacyjnych oraz kosztów 
aranżacji powierzchni. Jest to także szansa dla najemców lokalnych, którzy ze względu na wysokie koszty nie mogą pozwolić 
sobie na wynajem powierzchni w dużych obiektach handlowych. Poza tym powierzchnie w takich obiektach są atrakcyjne dla 
sieci z ofertą skierowaną do mniej zamożnych konsumentów, którzy często nie odpowiadają profilowi klientów dużych galerii 
handlowych. 

Rynki regionalne 

Analiza rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce skupia się z reguły na ośmiu głównych ośrodkach miejskich 
niemniej jednak wraz z rosnącym nasyceniem opisywanego rynku coraz większą uwagę przyciągają mniejsze miasta i ośrodki. Na 
koniec 2014 r. według Knight Frank niekwestionowanym liderem nowoczesnych powierzchni handlowych była aglomeracja 
warszawska dysponująca ponad 1.400 tys. m

2
. Pozycja wicelidera przypadła aglomeracji śląskiej, w której znajduje się ok. 1.200 

tys. m
2
 nowoczesnych powierzchni handlowych (z Galerią Silesia City Center na czele). Pozostałe duże aglomeracje dysponują 

podobnymi zasobami na poziomie tj. między 400 a 700 tys. m
2
. Jeżeli chodzi o nasycenie poszczególnych rynków, najwięcej 

nowoczesnej powierzchni handlowej przypada na mieszkańców Poznania i Wrocławia, a najmniej na mieszkańców Szczecina, 
Trójmiasta i Warszawy. 

Nowoczesne powierzchnie handlowe w poszczególnych regionach Polski (tys. m
2
) 

 

Źródło: - Raport Knight Frank „Rynek Komercyjny w Polsce – 2014: Podsumowanie”, dostępny na stronie 
http://www.knightfrank.com.pl/en/research/rynek-komercyjny-w-polsce-2014-podsumowanie-2745.aspx  

Według C&W wskaźnik niewynajętych powierzchni handlowych w 2014 r. w 15 głównym aglomeracjach Polski wahał się w 
przedziale od 1,8% do 5,3%. Najniższy poziom pustostanów charakteryzował rynek warszawski oraz trójmiejski, najwięcej 
niewynajętej powierzchni handlowej znajdowało się w Bydgoszczy (5,3%), Kielcach i Częstochowie (po 4,6%).  
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Wskaźnik pustostanów w poszczególnych regionach Polski w 2014 r. 

 

Źródło: Raport Cushman & Wakefeld „Marketbeat Spring 2015”, dostępny na stronie www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/research-
and-insight 

Wskaźnik pustostanów przekłada się w bezpośredni sposób na pozycję konkurencyjną wynajmujących powierzchnie handlowe w 
poszczególnych regionach. Najniższy w kraju poziom pustostanów rynku warszawskiego wiąże się jednocześnie z najwyższym 
poziomem stawek czynszu w tym regionie. Według C&W najwyższe stawki czynszów dla sklepów odzieżowych w Warszawie (o 
powierzchni 100 - 150 m

2
) kształtują się w przedziale 100 - 140 Euro / m

2
 / miesiąc. W innych dużych aglomeracjach stawki 

wahają się w przedziale 35 – 45 Euro / m
2
 / miesiąc, a w średniej wielkości miastach w przedziale 20 – 25 Euro / m

2
 / miesiąc. 

Według C&W drugim najdroższym rynkiem po Warszawie (w segmencie lokali o powierzchni 100-150 m
2
) jest aglomeracja śląska 

ze średnim poziomem stawek czynszu w wysokości ok. 45 Euro / m
2
 / miesiąc. Najtańsze powierzchnie w dużych miastach 

dostępne są w Łodzi, Wrocławiu i Trójmieście (stawki czynszu w przedziale 30 – 40 Euro / m
2
 / miesiąc). 

Grupa planuje budowę parku handlowego w Dzierżoniowie (szczegółowy opis planowanych inwestycji Grupy znajduje się  
w Części III pkt. 5.2.3. niniejszego Prospektu).  

Dzierżoniów leży w województwie dolnośląskim w Kotlinie Dzierżoniowskiej, nad rzeką Piławą, u stóp atrakcyjnych krajobrazowo 
i turystycznie Gór Sowich. Zaliczany jest do miast o średniej wielkości, liczy ok. 35 tys. mieszkańców.  
W strukturze przemysłowej miasta dominują przedsiębiorstwa małe i średnie. W Dzierżoniowie jak i w całym powiecie nie ma 
nowoczesnej galerii handlowej, jedynie w Bielawie istnieje niewielka galeria z lokalnymi najemcami. Obecne na opisywanym 
rynku pojedyncze obiekty handlowe to Media Expert, Nomi, Lidl, Kaufland, kilka sklepów Biedronka, Tesco, Netto oraz 
Intermarche. Brak nowoczesnego obiektu handlowego stanowiącej centrum zakupowe w mieście jest wyraźnie odczuwalne. 
Niewielkie lokale w kamienicach w centralnej części miasta oraz markety handlowe umiejscowione w różnych lokalizacjach nie 
spełniają funkcji pożądanej przez mieszkańców. 

Rynek nieruchomości handlowych w Bielsko-Białej dysponuje 4 dużymi centrami handlowymi o powierzchni powyżej 30 tys. m
2
 

(Pasaż Tesco Extra, Gemini Park, Galeria Sfera i Centrum Handlowe Sarni Stok) które stanowią trzon rynku. Ponadto  
w mieście funkcjonują obiekty oraz lokale handlowe często w niższym standardzie, które ze względu na bardzo dobrą lokalizację 
wciąż cieszą się dużą popularnością. Dodatkowo, w mieście funkcjonują pojedyncze obiekty handlowe pod marką Kaufland, 
Tesco i Biedronki. W opinii Emitenta brakuje natomiast parków osiedlowych – niedużych obiektów handlowych  
o powierzchni ok 5 tys. m

2
 dysponującymi 10 - 15 sklepami. 

Rynek retail parków 

Według C&W retail parki stanowią mniej niż 9% nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce, jednak ze względu na rosnące 
nasycenie rynku dużymi obiektami, deweloperzy coraz więcej uwagi poświęcają mniejszym obiektom w średnich i małych 
miejscowościach, realizowanych bardzo często właśnie w formule retail parków. Największe obiekty (takie jak Park Handlowy 
Targówek w Warszawie o powierzchni 95 tys. m

2
) mogą śmiało konkurować z największymi obiektami w segmencie galerii 

handlowych. Najmniejsze realizowane retail parki dysponują natomiast powierzchnią na poziomie 5 tys. m
2
.  

Największym zrealizowanym retail parkiem w okresie 2013-2014 r. była Europa Centralna w Gliwicach o łącznej powierzchni 
wynajmu na poziomie 40 tys. m

2
. W samym 2014 r. oddano do użytku łącznie 110 tys. m

2
 powierzchni handlowej zrealizowanej 

w formule retail parków. 38 tys. m
2
 oddano w ramach przebudowy istniejących obiektów, a pozostałe 72 tys. m

2
 zostało 

wybudowane w ramach 12 nowych obiektów o średniej powierzchni najmu w wysokości 6 tys. m
2
. W sumie, na koniec 2014 r. 

działało w Polsce 45 retail parków o łącznej powierzchni 898 tys. m
2
 (średnia powierzchnia najmu na poziomie 20 tys. m

2
). 

Według szacunków C&W z początku 2014 r. wskaźnik pustostanów w opisywanym segmencie retail parków kształtował się 
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poniżej 4%, a stawki czynszu wahały się w przedziale 6 - 8 Euro / m
2
 / miesiąc w przypadku dużych najemców i w przedziale 9 – 

13 Euro / m
2
 / miesiąc w segmencie mniejszych obiektów.  

Obecnie w trakcie budowy znajduje się 6 nowych retail parków o łącznej powierzchni ok. 47 tys. m
2
, których otwarcie 

zaplanowano na 2015 r. Są to obiekty w Siedlcach, Zamościu, Wieluniu, Lublinie, Sopocie i Dzierżoniowie (obiekt planowany do 
realizacji przez Emitenta). Na koniec 2015 r. zaplanowane jest otwarcie największej obecnie prowadzonej rozbudowy obiektu (35  
tys. m

2
) – Parku Handlowego w podwrocławskich Bielanach. Według firmy DTZ, w najbliższych latach należy spodziewać się 

dalszego rozwoju retail parków z roczną podażą przekraczającą 100 tys. m
2
. Łączna podaż powierzchni handlowych w 

opisywanym segmencie może w okresie 2015-2016 wynieść nawet 240 tys. m
2
. 

W ocenie Zarządu rynek retail parków ma przed sobą dobre perspektywy. Obiekty w tym formacie będą powstawały głównie w 
małych i średnich miejscowościach, gdzie nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową jest jeszcze stosunkowo niskie. Sprzyjać 
temu będzie wzrost zamożności konsumentów, a także zmiana ich przyzwyczajeń zorientowanych w coraz większym stopniu na 
robienie szybkich zakupów blisko miejsca zamieszkania. 

6.2.2. POZYCJA KONKURENCYJNA GRUPY 

Na rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych 

Według szacunków JLL w 2014 r. czterech największych graczy kontrolowało około 69% istniejącej powierzchni magazynowej w 
Polsce. Największy udział posiadała grupa Prologis i Segro, każda z udziałem na poziomie 26%, następnie Logicor (Blackstone) 
(11%), Goodman (6%), Prologis i MLP Group, każda z udziałem na poziomie 6%. W 2013 r. miała miejsce transakcja przejęcia 
części posiadanych przez Panattoni powierzchni magazynowych w Polsce przez ww. Blackstone. Transakcja spowodowała utratę 
przez Panattoni dotychczasowej pozycji wicelidera rynku. Do pozostałych znaczących graczy należy zaliczyć, CA Immobilien 
Anlagen, Clip Group, Valad Property Group, oraz Hines (każda z tych firm posiadała ok. 3% udział). Podmioty kontrolujące poniżej 
3% udziału rynkowego posiadały łącznie około 11% wszystkich zasobów magazynowych. 

Grupa BIK dysponując 56 tys. m
2
 powierzchni magazynowej szacuje swój udział w rynku poniżej 1%. Grupa koncentruje swoją 

działalność operacyjną na terenie Krakowa oraz Górnego Śląska.  

W obrębie Krakowa największą konkurencję stanowi Centrum Logistyczne Goodmana w Modlniczce oraz niewielkie obiekty 
wybudowane przez lokalne firmy. Emitent zapewnia swoim najemcom doskonałą lokalizację miejską z bliskim dostępem do 
centrum miasta jak i wschodniej obwodnicy Krakowa i autostrady A4. W obiektach emitenta możliwy jest wynajem małych 
modułów magazynowych i ich dowolne łączenie czego na dzień dzisiejszy konkurencja nie zapewnia. Położenie w części 
przemysłowej Krakowa zapewnia dobrą lokalizację dla firm zainteresowanych współpracą z innymi podmiotami działającymi na 
terenie Krakowa. Dojazd do obydwu centrów logistycznych zapewniony jest dla pracowników również komunikacją miejską. Z 
racji swojej ponad 15 letniej obecności na rynku w Krakowie, Emitent jest bardzo silnie identyfikowany przez obecnych i 
potencjalnych najemców. 

Na rynku Górnego Śląska Grupa konkuruje w zasadzie ze wszystkimi dużymi podmiotami działającymi na rynku powierzchni 
magazynowych. BIK stara się przyciągać najemców m.in. doskonałą lokalizacją, na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi 
ekspresowej S1, jak również konkurencyjnymi cenami. Także w opisywanym obiekcie Emitent zapewnia możliwość wynajmu 
niewielkich modułów magazynowych i ich dowolnego łączenia. 

Rynek nowoczesnych powierzchni handlowych 

W segmencie małych centrów i parków handlowych działa obecnie kilkunastu profesjonalnych deweloperów budujących 
niewielkie obiekty handlowe zarówno w małych miastach, jak i na osiedlach mieszkaniowych miast dużych i średniej wielkości. 
Na rynku można wyróżnić deweloperów z doświadczeniem z rynków dojrzałych (np. Saller Group, Immofinanz, TREI 
Development), jak i krajowych (Dekada Realty, Budrem, Katharsis Development, Rank Progress oraz Boza Inwestycje). 

Niewątpliwym atutem Spółki jest znajomość lokalnych rynków nieruchomości, a także systematyczne gromadzenie  
i analizowanie informacji o nowych trendach i tendencjach na bardziej dojrzałych rynkach nieruchomości komercyjnych. Dzięki 
temu Emitent oferuje najnowsze rozwiązania stosowane na rynku. Spółka buduje swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o 
oferowanie nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów, dobrą lokalizację, atrakcyjne stawki czynszów i odpowiedni dobór 
najemców, wzajemnie uzupełniających ofertę handlową obiektu, a tym samym przyciągającą relatywnie dużą grupę 
potencjalnych klientów. 

Grupa pod koniec 2014 r. oddała do użytku Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej o łącznej powierzchni ok. 6,3 tys. m
2
. Rynek 

bielski charakteryzuje dość dobrze rozwiniętą infrastrukturą handlową. Wielkość nowoczesnej powierzchni handlowej w Bielsku-
Białej liczącej około 170 tys. mieszkańców sięga łącznie około 170 tys. m

2
. W mieście funkcjonują cztery duże centra handlowe: 

Gemini Park, Centrum Handlowe Sarni Stok, Galeria Sfera i Pasaż Tesco Extra. Ponadto funkcjonują obiekty oraz lokale handlowe 
często w niższym standardzie, które ze względu na bardzo dobrą lokalizację wciąż cieszą się dużą popularnością. W mieście 
jednak wciąż brakuje parków osiedlowych, niedużych obiektów po około 5 tys. m

2
 dysponujących 5-10 sklepami.  

Grupa planuje budowę parku handlowego w Dzierżoniowie (szczegółowy opis planowanych inwestycji Grupy znajduje się  
w Części III pkt. 5.2.3. niniejszego Prospektu). Na terenie miasta Dzierżoniów obowiązuje system zwolnień z podatku od 
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nieruchomości, co stymuluje rozwój lokalnej gospodarki i przyczynia się m.in. do powstawania nowych miejsc pracy. Miasto liczy 
około 35 tys. mieszkańców. W samym mieście nie ma jeszcze żadnej galerii handlowej. Funkcjonuje jedynie Pawilon Handlowy 
Odra, Dom Handlowy Eltus oraz Kaufland. Najbliższe galerie handlowe zlokalizowane są w pobliskich miejscowościach 
oddalonych od Dzierżoniowa o kilka lub kilkanaście kilometrów. 

6.2.3. INFORMACJE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY, Z PODZIAŁEM NA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I STRUKTURĘ 
GEOGRAFICZNĄ RYNKÓW ZBYTU 

Podstawowym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy są przychody z tytułu umów najmu nowoczesnej powierzchni 
magazynowej oraz handlowej. Przychody z tytułu najmu stanowiły łącznie ponad 87% skonsolidowanym przychodów ze 
sprzedaży Grupy w 2014 roku. Przychody z działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej stanowiły jedynie 12,7% skonsolidowanych 
przychodów w roku 2014. 

Struktura przychodów ze sprzedaży w okresie 2012-2014 r. 

Wyszczególnienie 
2014 2013 2012 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Najem powierzchni  16.255  87,26%  14.909 87,82% 16.373 91,08%  
Działalność pielęgnacyjno-opiekuńcza  2.369  12,72% 1.999  11,77% 1.475 8,20%  
Pozostałe 4 0,02% 70 0,41% 129 0,72% 

Razem  18.628  100,00%  16.978 100,00%  17.977 100,00%  

Źródło: Emitent 

Struktura przychodów ze sprzedaży w okresie I półrocza 2014 i 2015 r. 

Wyszczególnienie 
I półrocze 2015 I półrocze 2014 

tys. zł % tys. zł % 

Najem powierzchni 8.920* 89,44% 7.687** 87,06% 
Działalność pielęgnacyjno-opiekuńcza*** 1.053 10,56% 1.143 12,94% 
Pozostałe 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 9.973 100,00% 8.830 100,00% 
* w tym 664 tys. zł z działalności zaniechanej  
** w tym 693 tys. zł z działalności zaniechanej  
*** działalność zaniechana 
Źródło: Emitent 

Jedynym obszarem geograficznym działalności Grupy w okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi był rynek 
krajowy. Grupa koncertuje się na rynku aglomeracji krakowskiej i śląskiej, gdzie w 2014 roku zrealizowała w sumie 92,92% 
przychodów z działalności. Kolejnym obszarem działalności jest województwo lubelskie, gdzie Grupa osiągnęła 7,08% łącznych 
przychodów ze sprzedaży (działalność handlowa). 

Przychody ze sprzedaży w podziale geograficznym w okresie 2012-2014 r. 

Wyszczególnienie 
2014 2013 2012 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Woj. małopolskie 6.529 35,05% 6.702 39,47% 6.960 38,72% 

Woj. śląskie 10.780 57,87% 8.862 52,20% 9.736 54,16% 

Woj. lubelskie 1.319 7,08% 1.349 7,95% 1.202 6,68% 

Pozostałe 0 0,00% 65 0,38% 79 0,44% 

Razem 18.628 100,00% 16 978 100,00% 17.977 100,00% 

Źródło: Emitent 

Przychody ze sprzedaży w podziale geograficznym w okresie I półrocza 2014 i 2015 r. 

Wyszczególnienie 
I półrocze 2015* I półrocze 2014* 

tys. zł % tys. zł % 

Woj. małopolskie 2.886 34,96% 3.188 45,58% 

Woj. śląskie 5.370 65,04% 3.806 54,42% 

Razem 8.256 100,00% 6.994 100,00% 

* z działalności kontynuowanej 

Źródło: Emitent 
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6.3. W PRZYPADKU GDY NA INFORMACJE PODANE ZGODNIE Z WYMOGAMI PKT 6.1 I 6.2 MIAŁY WPŁYW CZYNNIKI 
NADZWYCZAJNE, NALEŻY WSKAZAĆ TE CZYNNIKI 

Przyjmując, że czynniki nadzwyczajne są to czynniki wpływające na działalność Emitenta wskutek zdarzeń trudnych do 
przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia Emitent stwierdza, że w 
latach 2012-2014 oraz w okresie do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły czynniki nadzwyczajne mające wpływ na 
działalność podstawową i rynki, na których działa, poza opisanymi w pkt. 9.1.1. niniejszej Części Prospektu. 

6.4. PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH UZALEŻNIENIA EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, 
UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 

6.4.1. UZALEŻNIENIE OD PATENTÓW LUB LICENCJI. 

Działalność Emitenta nie wymaga patentów ani licencji, których brak uniemożliwiłby mu prowadzenie działalności gospodarczej. 

Emitent nie jest uzależniony od patentów lub licencji. 

6.4.2. UZALEŻNIENIE OD UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH. 

Emitent nie jest uzależniony od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych. 

6.4.3. UZALEŻNIENIE OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. 

Emitent nie jest uzależniony od nowych procesów produkcyjnych. 

6.5. ZAŁOŻENIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA DOTYCZĄCYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ 

Dostępne publikacje i opracowania rynkowe nie pozwalają na uzyskanie kompleksowych i wiarygodnych informacji na temat 
rynku, na którym działa Emitent, oraz udziału Emitenta w rynku. Emitent podjął się próby oszacowania przytoczonych wielkości 
na podstawie szacunków sprzedaży zrealizowanej przez poszczególne podmioty działające na rynku oraz powszechnie 
dostępnych raportów lub materiałów prasowych o charakterze ogólnym.  

Emitent swoje stwierdzenia w odniesieniu do otoczenia rynkowego opiera na informacjach zawartych w: 

- GUS, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne, plik „Roczne wskaźniki makroekonomiczne” 
- Raport Jones Lang LaSalle „Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2014”, dostępny na stronie 

www.magazyny.pl/blog/raporty 
- Raport Jones Lang LaSalle, Rynek nieruchomości magazynowych w 2014 r., dostępny na stronie 

www.magazyny.pl/blog/raporty 
- Raport Cushman & Wakefeld „Marketbeat Spring 2015”, dostępny na stronie www.cushmanwakefield.pl/pl-

pl/research-and-insight 
- Raport Cushman & Wakefeld „Marketbeat Spring 2014”, dostępny na stronie www.cushmanwakefield.pl/pl-

pl/research-and-insight 
- Raport Cushman & Wakefeld „Marketbeat Spring 2013”, dostępny na stronie www.cushmanwakefield.pl/pl-

pl/research-and-insight 
Raport Knight Frank „Rynek Komercyjny w Polsce – 2014: Podsumowanie”, dostępny na stronie 
http://www.knightfrank.com.pl/en/research/rynek-komercyjny-w-polsce-2014-podsumowanie-2745.aspx  

- Raport DTZ „Duży trend w małym formacie”, dostępny na stronie http://media.pl.dtz.com/pr/289238/duze-zmiany-w-
malym-formacie  

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

7.1. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ MIEJSCA EMITENTA W TEJ GRUPIE 

Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w której jest jednostką dominującą.  
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. posiada udziały w następujących spółkach tworzących Grupę Kapitałową:  
 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest Centrum Logistyczne Kraków I 
 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest Centrum Logistyczne Kraków II 
 Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. – spółka, której własnością jest Śląskie Centrum Logistyczne 
 Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. – spółka została powołana w celu świadczenia usług z zakresu „facility 

management” i nie posiada ona majątku trwałego w postaci nieruchomości. Aktualnie spółka zarządza następującymi 
obiektami:  

- Centrum Logistyczne Kraków  
- Centrum Logistyczne Kraków II 
- Śląskie Centrum Logistyczne 
- Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. – spółka posiada grunty niezabudowane w Targowisku pod Krakowem  
o powierzchni 4 ha. Grunt jest przygotowywany pod realizację inwestycji budowy obiektu magazynowo- biurowego  
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o łącznej powierzchni ok. 20.000 m
2
. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, trwają 

obecnie uzgodnienia projektowe  
Spółka posiada udziały w Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA w likwidacji, która to 
nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej (uprzednio posiadała grunt w Mielcu, który został sprzedany  
w 2013 r.) 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych-6 Sp. z o. o. – spółka celowa posiadająca udziały w spółce, która zrealizowała projekt Retail 
Park Karpacka w Bielsku-Białej (Marathon 2 Sp. z o.o.) 

 Marathon 2 Sp. z o.o. – spółka, w której Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. (poprzez Biuro Inwestycji Kapitałowych-6 
Sp. z o.o.) jest współudziałowcem wraz z inwestorami indywidualnymi; spółka w 2013 r. nabyła udziały w spółce Savia 
Karpaty Sp. z o.o. 

 Savia Karpaty Sp. z o.o. – spółka, która zrealizowała projekt Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej 
 Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. – spółka posiada grunty niezabudowane w Żórawinie pod Wrocławiem o 

powierzchni 5,5 ha  

Rolą Emitenta w Grupie Kapitałowej jest organizacja i koordynowanie głównych procesów biznesowych w Grupie, takich jak: 

1) zarządzanie strategiczne zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kadrami; 
2) planowanie i realizacja inwestycji oraz rozwoju grupy, planowanie finansowe, podatkowe i controlling; 
3) pośrednictwo w najmie, koordynacja działań pośredników zewnętrznych; 
4) marketing, public relations i komunikacja korporacyjna; 
5) obsługa księgowa, prawna i administracyjna. 

Dodatkowo Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. posiada udziały w spółce BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 1 SKA – spółka, w której Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. jest współudziałowcem wraz 
z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Deweloperskim Nieruchomości Komercyjnych „Satus” oraz inwestorami 
indywidualnymi. Spółka była właścicielem projektu Retail Park Puławy, którego budowa zakończyła się na wiosnę 2012 r. 
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Poniżej został zamieszczony aktualny na dzień zatwierdzenia Prospektu schemat Grupy Kapitałowej BIK S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent 
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7.2. WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD EMITENTA 

Istotnym podmiotem zależnym od Emitenta jest spółka kapitałowa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej, w przypadku której 
wartość księgowa udziału Emitenta (pośredniego lub bezpośredniego) stanowi co najmniej 10% kapitału i rezerw Emitenta lub co 
najmniej 10% skonsolidowanych aktywów netto lub udział kapitałowy generuje co najmniej 10% zysków lub straty netto 
Emitenta lub generuje co najmniej 10% skonsolidowanych zysków lub straty netto grupy.  

Według tej definicji istotnym podmiotem zależnym od Emitenta są: 

Lp. Firma spółki Siedziba i adres 

Kraj siedziby 

Kapitał 
wyemitowany 

(zł) 

Liczba 
posiadanych 

udziałów 

Łączna 
wartość 

nominalna 
posiadanych 

udziałów 

(zł) 

Posiadany 
kapitał 

zakładowy 

(%) 

Posiadane 
głosy na 

zgromadzeniu 
wspólników 

(%) 

1 
Biuro Inwestycji 

Kapitałowych Kraków 
1 Sp. z o.o. 

Kraków 

ul. Albatrosów 2, 
30-716 Kraków 

Polska 

14.794.250 295.885 14.794.250 100 100 

2 
Biuro Inwestycji 

Kapitałowych Kraków 
2 Sp. z o.o. 

Kraków 

ul. Albatrosów 2, 
30-716 Kraków 

Polska 

14.555.600 291.112 14.555.600 100 100 

3 
Biuro Inwestycji 

Kapitałowych 
Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 

Kraków 

ul. Albatrosów 2, 
30-716 Kraków 

Polska 

15.311.350 306.227 15.311.350 100 100 

4 
MARATHON - 2  

Sp. z o.o. 

Kraków 

ul. Albatrosów 2, 
30-716 Kraków 

Polska 

50.000 47 23.500 47* 47* 

5 
Savia Karpaty Sp. z 

o.o. 

Kraków 

ul. Albatrosów 2, 
30-716 Kraków 

Polska 

3.544.000 
70.880 

(pośrednio)** 

3.544.000 

(pośrednio)** 

100 

(pośrednio)** 

100 

(pośrednio)** 

*Emitent posiada kontrolę poprzez Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. przy uwzględnieniu zapisów umowy Sp. z o.o. 

**Poprzez MARATHON - 2 Sp. z o.o. 

8. ŚRODKI TRWAŁE 

8.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE JUŻ ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ 
JAKICHKOLWIEK OBCIĄŻEŃ USTANOWIONYCH NA TYCH AKTYWACH 
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8.1.1. NIERUCHOMOŚCI 

Nieruchomości istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności, znajdujące się w posiadaniu Emitenta i pozostałych jednostek, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej, zostały opisane 
w poniższej tabeli: 

Lp. Położenie 
Powierzchnia 

i struktura 
Wartość* 

(zł) 
Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

1. 

Sosnowiec 
ul. Orląt Lwowskich 146 
gmina Sosnowiec M. 
powiat M. Sosnowiec 
woj. śląskie 

57.099 m
2
 

działka nr 4076/2 
5.730.000 

nieruchomość 
niezabudowana 
tereny produkcyjno-
usługowe (C4 PU i C5 PU) 

grunt, stanowiący własność 
Skarbu, oddany w 
użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowej do 
dnia 19 listopada 2092 roku 
wpisane do księgi wieczystej 
nr KW KA1S/00086032/8 
Sąd Rejonowy w Sosnowcu 
VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych  

- 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

2. 

Kraków – Rybitwy 
dzielnica Podgórze 
gmina Kraków 
powiat krakowski 
ul. Albatrosów 2 
woj. małopolskie 

23.741 m
2
 

działka nr 349/1 
26.400.000 

nieruchomość 
zabudowana 
jednokondygnacyjnym 
budynkiem magazynowym 
o łącznej powierzchni 
najmu 9.575,03 m

2
 

grunt, stanowiący własność 
Gminy Kraków, oddany w 
użytkowanie wieczyste, 
budynek i urządzenie 
stanowiące odrębną 
własność użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 
gruntowej do dnia 27 
października 2035 roku 
wpisane do księgi wieczystej 
nr KW KR1P/00200335/4 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Podgórza w Krakowie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych  

1) hipoteka umowna na kwotę 6.140.000 EUR na rzecz 
mBANK Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie kredytu 
wraz z odsetkami oraz innymi roszczeniami o 
świadczenia uboczne, wynikającymi z umowy 
kredytu tj. opłatami, prowizjami i zwrotem kosztów 
– umowa kredytu nr 14/0076 z dnia 29 października 
2014 roku; o najwyższym pierwszeństwie 
zaspokojenia, z zastrzeżeniem wygaśnięcia i 
wykreślenia z księgi wieczystej KW 
KR1P/00200335/4 hipoteki umownej zwykłej w 
kwocie 3.747.000 EUR i hipoteki umownej kaucyjnej 
do kwoty 1.873.500 EUR, ustanowionych na BRE 
Bank Hipoteczny S.A., 

2) hipoteka umowna na kwotę 5.032.500 EUR na rzecz 
mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie kredytu 
wraz z odsetkami oraz innymi roszczeniami o 
świadczenia uboczne, wynikającymi z umowy 
kredytu tj. opłatami, prowizjami i zwrotem kosztów 
– umowa kredytu nr 14/0077 z dnia 29 października 
2014 roku; z równym pierwszeństwem zaspokojenia 
z hipoteką do kwoty 17.280.000 EUR, która zostanie 
wpisana na rzecz mBANK Hipoteczny S.A. w 
Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności banku z 
tytułu umowy kredytu nr 14/0078 oraz niższe 
pierwszeństwo niż hipoteka do kwoty 6.140.000 EUR 
wpisana na rzecz mBANK Hipoteczny S.A. w 
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Lp. Położenie 
Powierzchnia 

i struktura 
Wartość* 

(zł) 
Przeznaczenie Tytuł prawny Ustanowione obciążenia 

Warszawie z zastrzeżeniem wygaśnięcia i 
wykreślenia z księgi wieczystej KW 
KR1P/00200335/4 hipoteki umownej zwykłej w 
kwocie 3.747.000 EUR i hipoteki umownej kaucyjnej 
do kwoty 1.873.500 EUR, ustanowionych na BRE 
Bank Hipoteczny S.A., 

3) hipoteka umowna na kwotę 17.280.000 EUR na 
rzecz mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
kredytu wraz z odsetkami oraz innymi roszczeniami 
o świadczenia uboczne, wynikającymi z umowy 
kredytu tj. opłatami, prowizjami i zwrotem kosztów 
– umowa kredytu nr 14/0078 z dnia 29 października 
2014 roku; z równym pierwszeństwem zaspokojenia 
z hipoteką do kwoty 5.032.500 EUR, ustanowioną na 
rzecz mBANK Hipoteczny S.A. w Warszawie na 
zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu umowy 
kredytu nr 14/0077 oraz niższe pierwszeństwo niż 
hipoteka do kwoty 6.140.000 EUR wpisana na rzecz 
mBANK Hipoteczny S.A. w Warszawie z 
zastrzeżeniem wygaśnięcia i wykreślenia z księgi 
wieczystej KW KR1P/00200335/4 hipoteki umownej 
zwykłej w kwocie 3.747.000 EUR i hipoteki umownej 
kaucyjnej do kwoty 1.873.500 EUR, ustanowionych 
na BRE Bank Hipoteczny S.A., 

4) służebność przejazdu i przechodu i przegonu pasem 
4 m szerokim od strony wschodniej na rzecz 
każdoczesnych właścicieli posiadaczy działek nr 
2819/13 I 2818, 

5) służebność użytkowania po wieczne czasy części 
działki nr 2819/12 na rzecz Funduszu 
Przedsiębiorstwa Krajowego Obwałowania Prawego 
Brzegu Wisły Między Podgórzem a Niepołomicami.  
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Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. 

3. 

Kraków 
dzielnica Podgórze 
ul. Półłanki 62A 
gmina Kraków 
powiat krakowski 
woj. małopolskie 

10.000 m
2
 

działka 17/12 
12.000 m

2
 

działka 17/13 

26.000.000 

nieruchomość 
zabudowana 
jednokondygnacyjnym 
budynkiem magazynowo-
biurowym o łącznej 
powierzchni najmu 
10.920,01 m

2
 

grunt, stanowiący własność 
Skarbu Państwa, oddany w 
użytkowanie wieczyste, 
budynek i urządzenie 
stanowiące odrębną 
własność 
użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowej do 
dnia 5 grudnia 2089 roku 
wpisane do księgi wieczystej 
nr KW KR1P/00341483/6 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Podgórza w Krakowie VI 
Wydział Ksiąg Wieczystych 

1) hipoteka umowna na kwotę 6.710.000 EUR na rzecz 
mBANK Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności banku z tytułu kredytu wraz z odsetkami 
umownymi zwykłymi i podwyższonymi, naliczonymi 
zgodnie z postanowieniami umowy kredytu oraz wraz z 
innymi roszczeniami o świadczenia uboczne, 
wynikającymi z umowy kredytu tj. opłatami, 
prowizjami i zwrotem kosztów, opisanych w umowie 
kredytu – umowa kredytu nr 14/0077 z dnia 29 
października 2014 roku, 

2) hipoteka umowna na kwotę 4.605.000 EUR na rzecz 
mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności banku z tytułu kredytu wraz z odsetkami 
umownymi zwykłymi i podwyższonymi, naliczonymi 
zgodnie z postanowieniami umowy kredytu oraz wraz z 
innymi roszczeniami o świadczenia uboczne, 
wynikającymi z umowy kredytu tj. opłatami, 
prowizjami i zwrotem kosztów, opisanych w umowie 
kredytu – umowa kredytu nr 14/0076 z dnia 29 
października 2014 roku; z równym pierwszeństwem 
zaspokojenia z hipoteką do kwoty 17.280.000 EUR, 
ustanowioną na rzecz mBANK Hipoteczny S.A. w 
Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności banku z 
tytułu umowy kredytu nr 14/0078, 

3) hipoteka umowna na kwotę 17.280.000 EUR na rzecz 
mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności banku z tytułu kredytu wraz z odsetkami 
umownymi zwykłymi i podwyższonymi, naliczonymi 
zgodnie z postanowieniami umowy kredytu oraz wraz z 
innymi roszczeniami o świadczenia uboczne, 
wynikającymi z umowy kredytu tj. opłatami, 
prowizjami i zwrotem kosztów, opisanych w umowie 
kredytu – umowa kredytu nr 14/0078 z dnia 29 
października 2014 roku; z równym pierwszeństwem 
zaspokojenia z hipoteką do kwoty 4.605.000 EUR, 
ustanowioną na rzecz mBANK Hipoteczny S.A. w 
Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności banku z 
tytułu umowy kredytu nr 14/0076, 

4) służebność gruntowa przez działki nr 17/12 i 17/13, 
polegająca na prawie korzystania z części tej 
nieruchomości w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
dostępu (w tym przejazdu i przechodu) do urządzeń 
energetycznych, stanowiących obecnie własność 
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ENION S.A. z siedzibą w Krakowie, znajdujących się w 
pomieszczeniach stacji trafo (dwa pola liniowe) oraz 
istniejącej linii kablowej 15 KV celem dokonywania 
prac eksploatacyjnych to jest niezbędnych napraw, 
przeglądów i konserwacji oraz usuwania awarii, 
remontów i modernizacji przedmiotowych urządzeń, 
uprawnienie to przysługuje każdoczesnemu 
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości 
uprawnionej po uprzednim zawiadomieniu 
każdoczesnego użytkownika wieczystego 
nieruchomości obciążonej o planowanym terminie i 
zakresie prac i zawiadomienie to powinno być 
dokonane z odpowiednim, przy użyciu należytej 
staranności, wyprzedzeniem; ustanowienie nastąpiło 
za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 325/2, objętej 
księgą wieczystą nr KR1P/0097644/7. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 

4. 

Sosnowiec 
ul. Orląt Lwowskich 146 
gmina Sosnowiec M. 
powiat M. Sosnowiec 
woj. śląskie 

79.749 m
2
 

działka nr 4076/1 

67.500.000 

nieruchomość 
zabudowana budynkami 
magazynowo-biurowymi o 
łącznej powierzchni najmu 
35.108,55 m

2
 

grunt, stanowiący własność 
Skarbu Państwa, oddany w 
użytkowanie wieczyste, 
budynek i urządzenie 
stanowiące odrębną 
własność 
użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowej do 
dnia 19 listopada 2092 roku 
wpisane do księgi wieczystej 
nr KW KA1S/00046177/4 
Sąd Rejonowy w Sosnowcu 
VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

1) hipoteka umowna łączna na kwotę 23.040.000 EUR na 
rzecz mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności wynikającej z umowy kredytu – umowa 
kredytu nr 14/0078 z dnia 29 października 2014 roku, 

2) hipoteka umowna na kwotę 4.605.000 EUR na rzecz 
mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności wynikającej z umowy kredytu o równym 
pierwszeństwie z hipoteką umowną na kwotę 
5.032.500 EUR – umowa kredytu nr 14/0076 z dnia 29 
października 2014 roku, 

3) hipoteka umowna na kwotę 5.032.500 EUR na rzecz 
mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności wynikającej z umowy kredytu, o 
równym pierwszeństwie z hipoteką umowną do kwoty 
4.605.000 EUR – umowa kredytu nr 14/0077 z dnia 29 
października 2014 roku. 

5. 

Sosnowiec 
ul. Orląt Lwowskich 146 
gmina Sosnowiec M. 
powiat M. Sosnowiec 
woj. śląskie 

15.009 m
2
 

w tym:  
10.045 m

2
 

działka nr 4511 
 
działka nr 4583 
działka nr 4520 
działka nr 4447  

nieruchomość 
niezabudowana 
teren przeznaczony pod 
drogę  

grunt, stanowiący własność 
Skarbu Państwa, oddany w 
użytkowanie wieczyste, 
urządzenie stanowiące 
odrębną własność 
użytkowanie wieczyste 
nieruchomości do dnia 5 
grudnia 2089 roku 
wpisane do księgi wieczystej 
nr KW KA1S/00046797/6 

1) hipoteka umowna łączna na kwotę 23.040.000 EUR na 
rzecz mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności wynikającej z umowy kredytu – umowa 
kredytu nr 14/0078 z dnia 29 października 2014 roku, 

2) hipoteka umowna na kwotę 5.032.500 EUR na rzecz 
mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności wynikającej z umowy kredytu, o 
równym pierwszeństwie z hipoteką umowną do kwoty 
4.605.000 EUR – umowa kredytu nr 14/0077 z dnia 29 
października 2014 roku, 



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

77 

Sąd Rejonowy w Sosnowcu 
VI Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

3) hipoteka umowna na kwotę 4.605.000 EUR na rzecz 
mBank Hipoteczny S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności wynikającej z umowy kredytu o równym 
pierwszeństwie z hipoteką umowną na kwotę 
5.032.500 EUR – umowa kredytu nr 14/0076 z dnia 29 
października 2014 roku. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. 

6. 

Wojkowice 
gmina Żórawina 
powiat wrocławski 
woj. dolnośląskie 

12.401 m
2
 

działka nr 172/1 

5.610.000 

nieruchomość 
niezabudowana 
grunty orne 

własność wpisana do księgi 
wieczystej nr KW 
WR1K/00183352/8 Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – 
Krzyków we Wrocławiu IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych 

- 

7. 

Wojkowice 
ul. Wrocławska 43 
gmina Żórawina 
powiat wrocławski 
woj. dolnośląskie 

21.508 m
2
 

działka nr 172/2 

nieruchomość 
niezabudowana 
grunty orne 

własność wpisana do księgi 
wieczystej nr KW 
WR1K/00256356/9 Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – 
Krzyków we Wrocławiu IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych 

- 

8. 

Wojkowice 
gmina Żórawina 
powiat wrocławski 
woj. dolnośląskie 

21.751 m
2
 

działka nr 123 

nieruchomość 
niezabudowana 
grunty orne 

własność wpisana do księgi 
wieczystej nr KW 
WR1K/00182957/2 Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – 
Krzyków we Wrocławiu IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych 

- 

Savia Karpaty Sp. z o.o. 

9. 

Bielsko-Biała 
ul. Kolista 23 i 21 
obręb Kamienica 
woj. śląskie 

22.530 m
2
 

działki 881/116, 
881/117, 881/118 
obręb 0009 Kamienica 

39.400.000 

nieruchomość 
zabudowana dwoma 
budynkami handlowymi 
jednokondygnacyjnymi, 
wolnostojącymi: 
budynkiem Biedronki 
o powierzchni najmu 
1.092 m

2
 oraz budynkiem 

parku handlowego Retail 
park Bielsko o powierzchni 
najmu 5.207,30 m

2
 

grunt, stanowiący własność 
Gminy Bielsko-Biała, oddany  
w użytkowanie wieczyste, 
budynek i urządzenie 
stanowiące odrębną 
własność 
użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowej do 
dnia 15 stycznia 2089 roku 
wpisane do księgi wieczystej 
nr KW BB1B/00073633/5 
Sąd Rejonowy w Bielsku- 
Białej VII Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

1) hipoteka umowna na kwotę 12.335.000,00 PLN na 
rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. na zabezpieczenie 
kredytu – umowa kredytu z dnia 5 sierpnia 2014 roku, 

2) hipoteka umowna na kwotę 3.000.000,00 PLN na rzecz 
Banku Polska Kasa Opieki S.A. na zabezpieczenie 
kredytu – umowa kredytu z dnia 5 sierpnia 2014 roku, 

3) hipoteka umowna na kwotę 8.800.000 PLN na rzecz 
Banku Polska Kasa Opieki S.A. na zabezpieczenie 
wierzytelności przysługujących bankowi na podstawie 
umowy ramowej – umowa ramowa z dnia 27 grudnia 
2013 roku. 
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Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 

10. 
Targowisko 
gmina Kłaj 
woj. małopolskie 

20.421 m
2
 

działka nr 550/33  
działka nr 550/34 

3.060.000 

nieruchomość 
niezabudowana 
 
4PU tereny przeznaczone 
na cele działalności 
gospodarczej, 
realizowanej w obiektach 
produkcyjnych, 
magazynowych wraz z 
niezbędna infrastrukturą 
w obszarze najwyższej 
ochrony zbiornik wód 
podziemnych (ONO) 
 
obszar wysokiej ochrony 
wód  podziemnych (OWO)  
działka nr 550/33  

grunt, stanowiący własność 
Skarbu Państwa, oddany w 
użytkowanie wieczyste 
użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowej do 
dnia 29 lipca 2096 roku 
wpisane do księgi wieczystej 
nr KW KR2I/00028029/6 
Sąd Rejonowy w Wieliczce 
VII zamiejscowy wydział 
ksiąg wieczystych z siedzibą 
w Niepołomicach 

- 

11. 
Targowisko 
gmina Kłaj 
woj. małopolskie 

20.427 m
2
 

działka nr 550/37 
działka nr 550/38 

grunt, stanowiący własność 
Skarbu Państwa, oddany w 
użytkowanie wieczyste 
użytkowanie wieczyste 
nieruchomości gruntowej do 
dnia 29 listopada 2096 roku 
wpisane do księgi wieczystej 
nr KW KR2I/00028179/2 
Sąd Rejonowy w Wieliczce 
VII zamiejscowy wydział 
ksiąg wieczystych z siedzibą 
w Niepołomicach 

- 

*Wartość ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego
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8.1.2. INNE ZNACZĄCE AKTYWA RZECZOWE 

W opinii Emitenta Grupa nie posiada innych znaczących aktywów rzeczowych poza opisanymi w punkcie 8.1.1. 

8.1.3. PLANOWANE ZNACZĄCE AKTYWA RZECZOWE 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi zadania inwestycyjne w ramach rzeczowego majątku 
trwałego, co zostało wskazane w Części III Prospektu w pkt 5.2.2. 

Zamierzenia inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta związane są z planowanym rozwojem bieżących obszarów działalności i 
obejmują kontynuację rozpoczętych projektów inwestycyjnych oraz szereg nowych przedsięwzięć.  

Grupa zakłada, że nakłady inwestycyjne, które zostaną poniesione w związku z realizacją ww. projektów w poszczególnych latach 
wyniosą 33,6 mln zł w 2016 r. , 31,25 mln zł w 2017 r. i 11,25 mln zł w 2018 r. 

Część projektów znajduje się we wstępnej fazie i nie uzyskała jeszcze akceptacji odpowiednich organów Emitenta. Emitent nie 
podjął żadnych wiążących zobowiązań w stosunku do jakichkolwiek głównych inwestycji ani co do zakupu rzeczowych aktywów 
trwałych w przyszłości. Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w Części III Prospektu w pkt 
5.2.3. 

Informacja o źródłach finansowania planowanych zadań inwestycyjnych została przedstawiona w pkt. 10.5. 

8.2. OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE 
PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Nie występuje zagrożenie ograniczenia możliwości wykorzystania rzeczowych aktywów trwałych ze względu na wymogi ochrony 
środowiska, bądź konieczność poniesienia na ten cel znaczących wydatków inwestycyjnych. 

9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Wprowadzenie 

Ocena sytuacji finansowej Grupy Emitenta została przeprowadzona na podstawie historycznych skonsolidowanych danych 
finansowych, na które składają się zbadane przez Biegłego Rewidenta sprawozdania finansowe za lata 2012-2014 oraz skrócone 
śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe poddane przeglądowi przez Biegłego Rewidenta zawierające dane 
finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 
poprzedniego, sporządzone według MSSF. 
Historyczne informacje finansowe obejmują Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 
2012-2014 kończące się 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku oraz skrócone śródroczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku sporządzone 
zgodnie z MSSF dla potrzeb niniejszego prospektu, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami 
wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały zaprezentowane w formie 
zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za 2015 r. 

9.1. SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA 

9.1.1. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI GRUPY EMITENTA 

Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta 

Wyszczególnienie I pół. 2015 I pół. 2014 2014 2013 2012 

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) 8.256 6.994 18.628 16.978 17.977 

Zysk (strata) na dział. operacyjnej (w tys. zł) 3.733 3.105 11.343 13.139 439 

Zysk (strata) brutto (w tys. zł) 5.501 1.576 5.641 8.146 2.919 

Zysk (strata) netto (w tys. zł) 4.861 149 3.755 6.773 1.611 

Aktywa ogółem (w tys. zł) 188.568 b.d. 213.105 183.319 168.239 

Kapitał własny (w tys. zł) 68.672 b.d. 76.391 73.337 67.521 

Rentowność działalności operacyjnej 45,2% 44,4% 60,9% 77,4% 2,4% 

Rentowność brutto 66,6% 22,5% 30,3% 48,0% 16,2% 

Rentowność netto 58,9% 2,1% 20,2% 39,9% 9,0% 

Rentowność aktywów ogółem 2,6% b.d. 1,8% 3,7% 1,0% 

Rentowność kapitału własnego 7,1% b.d. 4,9% 9,2% 2,4% 

Źródło: Emitent 
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Zasady wyliczania wskaźników: 

- wskaźniki rentowności – stosunek odpowiednich wielkości zysku operacyjnego, zysku brutto oraz zysku netto za dany 
okres do przychodów ze sprzedaży, 

- wskaźnik rentowności aktywów (ROA) – zysk netto za dany okres/stan aktywów na koniec danego okresu, 
- wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – zysku netto za dany okres/stan kapitałów własnych na koniec danego 

okresu. 

W 2014 przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się do poziomu 18.628 tys. zł w porównaniu do 16.978 tys. zł w 2013 r. i 
17.977 tys. zł w 2012 r. (średnioroczny wzrost w opisywanym okresie na poziomie 1,8%). W segmencie wynajmu powierzchni 
magazynowych i handlowych przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w 2014 r. 16.255 tys. zł i były o 9,0% wyższe niż w roku 
2013 i nieznacznie niższe niż w roku 2012. Istotny wzrost sprzedaż w tym segmencie w 2014 r. wynikał przede wszystkim ze 
wzrostu wskaźnika wynajętych powierzchni (głównie w obiekcie w Sosnowcu). Przychody ze sprzedaży w segmencie 
pielęgniarsko-opiekuńczym (w którym Emitent nie prowadzi już żadnej działalności) zwiększyły się w 2014 r. o 370 tys. zł, tj. o 
18,5% w stosunku do roku 2013 i o 894 tys. zł (wzrost o 60,6%) w stosunku do roku 2012.  

Dzięki utrzymaniu relatywnie wysokiego wskaźnika wynajęcia powierzchni magazynowych w I pół. 2015 r. oraz rosnącej wartości 
przychodów z otwartego w IV kwartale 2014 r. obiektu handlowego w Bielsku-Białej, przychody ze sprzedaży Grupy w I pół. 2015 
r. wyniosły 8.256 tys. zł i były o 18,0% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

Wielkość osiąganych przychodach była ściśle powiązana ze wskaźnikiem wynajęcia powierzchni magazynowych (i w mniejszym 
stopniu handlowych) w poszczególnych okresach. Poniższa tabela przedstawia odsetek wynajętej powierzchni w poszczególnych 
obiektach w okresie 2012-2014 oraz I pół. 2015 r.  

Odsetek wynajętej powierzchni w obiektach Emitenta na koniec każdego z okresów 

Wyszczególnienie 

Całkowita 

powierzchnia 

najmu 

Odsetek wynajętej powierzchni  

I pół. 2015 2014 2013 2012 

Centrum Logistyczne Kraków I 9.575,03 m
2
 96% 96% 97% 95% 

Centrum Logistyczne Kraków II 11.070,18 m
2
 91% 100% 97% 95% 

Śląskie Centrum Logistyczne 35.108,55 m
2
 92% 97% 87% 94% 

Park Handlowy Puławy 2.596,61 m
2
 n.d. 100% 98% 98% 

Retail Park Karpacka Bielsko-Biała 6.859,77 m
2
 94% 60%  n.d. n.d. 

Razem 65.210,14 m
2
 93% 94% 92% 95% 

Źródło: Emitent 

W okresie 2012-2014 wskaźnik wynajętej powierzchni kształtował się w przedziale 92%-96%. Na koniec czerwca 2015 r. wartość 
opisywanego wskaźnika kształtowała się w przedziale od 91% dla Centrum Logistycznego Kraków II do 100% dla Parku 
Handlowego Puławy, średnio na poziomie 93%. Obecny poziom wynajęcia poszczególnych obiektów Grupy wskazany jest w 
tabeli „Zestawienie posiadanych obiektów” w pkt. 6.1.1.1. oraz w pkt. 6.1.1.2 Części III Dokument Rejestracyjny niniejszego 
Prospektu w opisie „Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej”. Ryzyko utraty kluczowych klientów przez Emitenta, a w konsekwencji 
spadek wskaźnika wynajęcia opisane jest pkt. 1.13 Części II Czynniki Ryzyka niniejszego Prospektu.  

Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w 2014 r. 11.343 tys. zł w porównaniu do 13.139 tys. zł w 2013 r. i 439 tys. zł  w 
2012 r. Niski poziom zysku operacyjnego Grupy w 2012 r. przy relatywnie wysokim poziomie przychodów ze sprzedaży to przede 
wszystkim efekt wysokich pozostałych kosztów operacyjnych w 2012 r., w tym spadku wyceny nieruchomości inwestycyjnych o 
4.901 tys. zł (głównie na skutek spadku kursu euro). Najwyższy w opisywanym okresie zysk operacyjny osiągnięty przez Grupę w 
2013 r. to efekt, obok wysokiego poziomu zysku z powtarzalnej działalności, wzrostu wyceny nieruchomości inwestycyjnych o 
5.543 tys. zł oraz wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy zysku z okazjonalnego nabycia w kwocie 2.471 tys. zł 
spółki Savii Karpaty Sp. z o.o. (nota 4 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Biura inwestycji 
Kapitałowych za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2012, 31 grudnia 2013 oraz 31 grudnia 2014 r. ). Grupa zakupiła w 
sierpniu 2013 r. udziały w spółce Savia Karpaty Sp. z o.o., która to od momentu nabycia podlega konsolidacji metodą pełną w 
sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ustalono 
wartość godziwą możliwych do zidentyfikowania aktywów netto spółki Savia Karpaty Sp. z o.o. na dzień jej nabycia. Ustalona 
wartość firmy przewyższała cenę nabycia, w związku z czym ujęto w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy zysk z okazyjnego 
nabycia. W 2014 r. istotny wpływ na wysokość osiągniętego zysku operacyjnego miało dodatnie przeszacowanie wartości 
nieruchomości inwestycyjnych na kwotę 7.660 tys. zł oraz ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych pozycja przekazanie 
nieruchomości na kwotę 2.475 tys. zł, która dotyczyła realizacji inwestycji w Bielsku-Białej. W ramach realizacji inwestycji został 
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przebudowany układ drogowy i przekazany zarządowi dróg. Koszt jego realizacji(wartość przekazania) ujęty został w 
sprawozdaniu finansowym jako ww. pozostałe koszty operacyjne.  

Koszty operacyjne Grupy (z wyłączeniem pozycji Pozostałych kosztów) wzrosły w okresie 2012-2014 o 4,2%, tj. nieznacznie 
więcej niż przychody ze sprzedaży Grupy (wzrost o 3,6%). Największy wzrost kosztów operacyjnych dotyczył usług obcych (o 661 
tys. zł, tj. 17,1%). Zwiększenie wydatków na usługi obce było przede wszystkim związane z ponoszonymi kosztami na 
przygotowanie inwestycji i komercjalizację obiektu w Bielsku-Białej, naprawami i remontami obiektów magazynowych, usługami 
prawnymi i doradczymi. Spośród kosztów, które udało się Grupie obniżyć na przestrzeni 2012-2014 największy spadek dotyczył 
zużycia materiałów i energii (o 327 tys. zł, tj. o 14,7%). W I pół. 2015 r. koszty operacyjne Grupy (z wyłączeniem pozycji 
Pozostałych kosztów) wzrosły w porównaniu do I pół. 2014 r. o 16,4%. Największy wartościowy i procentowy wzrost dotyczył 
kosztów usług obcych (o 443 tys. zł) oraz zużycia materiałów i energii (o 361 tys. zł). Wzrost opisywanych kosztów związany był w 
dużej mierze z działalnością operacyjną otwartego pod koniec 2014 roku Retail Park Karpacka w Bielsku- Białej oraz z 
przesunięciem niektórych kosztów z kategorii wynagrodzeń do grupy pozostałych usług obcych, wzrostem kosztów usług 
pośrednictwa w najmie i pojawieniem się kosztów funkcjonowania nowych spółek celowych (w I półroczu 2014 r. obiekty 
magazynowe funkcjonowały w ramach spółki Emitenta, obecnie nieruchomości te znajdują się w poszczególnych spółkach 
celowych). 

Rentowność operacyjna Grupy wyniosła w 2014 r. 60,9% w porównaniu do 77,4% i 2,4% odpowiednio w roku 2013 i 2012. W I 
pół. 2015 r. rentowność operacyjna Grupy wyniosła 45,2% i była o niecały punkt procentowy wyższa niż w analogicznym okresie 
2014 r. Wyższa rentowność w opisywanym okresie, wynikała po części z wyceny wartości posiadanych nieruchomości in plus w 
wysokości 1.005 tys. zł w I pół. 2015 r. w porównaniu do 429 tys. zł w analogicznym okresie 2014 r. Wzrost wartości posiadanych 
nieruchomości wynikał przede wszystkim ze wzrostu wartości wyceny nieruchomości w Sosnowcu oraz w Bielsku-Białej. 

Znaczna część majątku Grupy, podobnie jak innych spółek działających w segmencie wynajmu powierzchni magazynowych i 
handlowych, finansowana jest kapitałem dłużnym. Pozycja przychodów (kosztów) finansowych netto prezentowana w Rachunku 
Zysków i Strat oprócz kosztów obsługi (odsetek) posiadanego przez Spółkę zadłużenia w postaci kredytów i pożyczek obejmuje 
również nadwyżkę dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Różnice kursowe wynikają z przeliczenia na dany dzień bilansowy 
posiadanych przez Grupę kredytów w Euro na złoty i porównanie uzyskanej kwoty z poprzednią wartością bilansową zobowiązań 
kredytowych i pożyczkowych. Koszty odsetkowe Grupy związane z obsługą posiadanego zadłużenia wyniosły w 2014 r. 3.336 tys. 
zł w porównaniu do 3.242 tys. zł w 2013 r. i 4.063 tys. zł w 2012 r. Oprócz kosztów odsetkowych wyniki Grupy w 2014 i 2013 r. 
obciążyły opisane wyżej ujemne różnice kursowe w wysokości odpowiednio 2.247 tys. zł w 2014 r. i 1.132 tys. zł w 2013 r. W 
2012 r. Grupa wykazała dodatnie różnice kursowe (na skutek spadku kursu Euro wobec złotego) w wysokości 6.706 tys. zł. 
Rentowność brutto Grupy (uwzględniająca wyżej opisane przychody i koszty finansowe) wyniosła w 2014 r. 30,3% wobec 48,0% 
w 2013 r. i 16,2% w 2012 r.). W I pół. 2015 r. Grupa poniosła koszty odsetkowe w wysokości 1.492 tys. zł w stosunku do 1.113 
tys. zł w tym samym okresie 2014 r. Wzrost opisywanych kosztów wynikał w głównej mierze z wyższego salda zobowiązań 
finansowych Grupy w I pół. 2015 r. związanego z zaciągnięciem przez Grupę nowego kredytu bankowego na częściowe 
sfinansowanie inwestycji handlowej w Bielsku-Białej. Grupa wykazała dodatnie różnice kursowe w I pół. 2015 r. w wysokości 
3.667 tys. zł w porównaniu do ujemnych różnic kursowych w I pół. 2014 r. w wysokości 281 tys. zł. Rentowność brutto Grupy w I  
pół. 2015 r. wyniosła 66,6% w porównaniu do 22,5% w analogicznym okresie 2014 r. Istotnie wyższa rentowność za pierwsze 
sześć miesięcy 2015 r. w porównaniu do poprzednich okresów wynikała z wyżej opisanego przeszacowania wartości posiadanych 
nieruchomości jak również wysokich przychodów finansowych, których główną składową były opisane wyżej różnice kursowe. 

Zysk netto Grupy w 2014 r. wyniósł 3.755 tys. zł wobec 6.773 tys. zł w 2013 r. i 1.611 tys. zł w 2012 r. Wynik netto w 2014 r. 
obciążony jest naliczonym podatkiem dochodowym w wysokości 1.886 tys. zł, z czego tylko 138 tys. to podatek bieżącego 
okresu, pozostałe 1.748 tys. zł dotyczy podatku odroczonego, który wynika przede wszystkim z zawiązania rezerw na podatek 
odroczony. W spółkach posiadających wyceniane rynkowo nieruchomości jest to rezultat zawiązywania rezerw na odroczony 
podatek dochodowy naliczany bilansowo od różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością podatkową danej nieruchomości. 
Na wartość aktywów oraz pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego mają również wpływ wyniki podatkowe danych 
jednostek w Grupie Emitenta. Dodatkowo od 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się podmiotami rozliczającymi podatek 
dochodowy i oprócz rozliczania podatku dochodowego z działalności bieżącej, są zobligowane do zawiązywania aktywów oraz 
rezerw na poczet odroczonego podatku dochodowego. W pozostałych latach 2012-2013 bieżący podatek dochodowy również 
stanowił tylko niewielką część opisywanego kosztu odniesionego w wyniki Grupy. Rentowność netto Grupy wyniosła w 2014 r. 
20,2% wobec 39,9% w roku 2013 i 9,0% w roku 2012. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. Grupa wypracowała z 
działalności kontynuowanej 4.962 tys. zł zysku netto wobec 1.318 tys. zł w analogicznym okresie 2014 r. Uwzględniając 
działalność zaniechaną, Grupa wypracowała w I pół. 2015 zysk netto w wysokości 4.861 tys. zł wobec 149 tys. zł w analogicznym  
okresie 2014 r. 

Na przestrzeni opisywanego okresu 2012-2014 najwyższą rentowność aktywów Grupa osiągnęła w roku 2013 r. tj. 3,7% wobec 
1,8% w 2014 r. i 1,0% w roku 2012. Dzięki stosowanej przez Grupę dźwigni finansowej rentowność kapitałów własnych była 
istotnie wyższa od rentowności aktywów i wyniosła w 2014 r. 4,9% wobec 9,2% w 2013 r. i 2,4% w roku 2012. W I pół. 2015 r. 
rentowność aktywów Grupy wyniosła 2,6%, a rentowność kapitałów własnych 7,1% (dane półroczne w przypadku opisywanych 
rentowności nie są porównywalne z danymi za okresy roczne). 
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9.1.2. STRUKTURA AKTYWÓW GRUPY EMITENTA 

Aktywa Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 

Aktywa trwałe razem 181.796 205.988 179.351 162.882 

Rzeczowe aktywa trwałe 731 10.153 10.625 11.303 

Wartości niematerialne i wartość firmy 105 84 17 17 

Nieruchomości inwestycyjne 178.262 195.751 168.709 151.562 

Inne długoterminowe aktywa finansowe 2.698 0 0 0 

Aktywa obrotowe razem 6.772 7.117 3.968 5.357 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 2.547 3.250 1.172 1.671 

Inwestycje krótkoterminowe 47 120 55 21 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.178 3.747 2.741 3.665 

Aktywa razem 188.568 213.105 183.319 168.239 

Źródło: Emitent 

Aktywa trwałe stanowiły na koniec 2014 r. 96,7% wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział  
w aktywach trwałych stanowiły nieruchomości inwestycyjne, których wartość na koniec 2014 r. wynosiła 195.751 tys. zł i była o 
16,0% wyższa niż na koniec 2013 r. (168.709 tys. zł) i o 29,2% wyższa niż na koniec 2012 r. (151.562 tys. zł). Znaczący wzrost 
wartości posiadanych nieruchomości na przestrzeni opisywanego okresu wynikał przede wszystkim ze wzrostu wartości 
rynkowej nieruchomości magazynowych oraz zakończenia budowy inwestycji handlowej w Bielsku-Białej. Ze względu na 
specyfikę prowadzonej działalności (wynajem powierzchni magazynowej i handlowej), Grupa nie amortyzuje bilansowo 
posiadanych nieruchomości inwestycyjnych, lecz poddaje je okresowym wycenom do wartości rynkowej. W przypadku wzrostu 
lub spadku wyceny rynkowej nieruchomości, różnica w stosunku do ich poprzedniej wartości bilansowej, ujmowana jest (oprócz 
bilansu) w Rachunku Zysków i Strat w pozycji Pozostałe koszty i Pozostałe przychody. Ryzyko związane ze spadkiem wartości 
posiadanych przez Grupę nieruchomości została opisana w pkt 1.10. Części II Czynniki Ryzyka niniejszego Prospektu.  

Na koniec czerwca 2015 r. aktywa trwałe stanowiły 96,4% wszystkich aktywów Grupy. Nieruchomości inwestycyjne na koniec I 
pół. 2015 r. wyceniono na 178.262 tys. zł. Wartości tej nie można jednak wprost odnieść do wyceny bilansowej nieruchomości z 
poprzednich okresów ze względu na sprzedaż w I pół. 2015 r. jednej ze spółek zależnych Emitenta, a tym samym wybranych 
aktywów Grupy, które były dotąd konsolidowane.  

Aktywa obrotowe stanowiły na koniec 2014 r. niewielką część wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział 
w aktywach obrotowych na koniec 2014 r. stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty (52,6% wobec 69,1% i 68,4% 
odpowiednio na koniec 2013 i 2012 r.). Drugą największą pozycją aktywów obrotowych na koniec 2014 r. były należności 
handlowe. Na koniec czerwca 2015 r. struktura aktywów obrotowych nie uległa istotnym zmianom w porównaniu do końca 2014 
r. Największy udział stanowiły środki pieniężne i ekwiwalenty (61,7%) oraz należności handlowe (37,6%). 

9.1.3.  WSKAŹNIKI ROTACJI GRUPY EMITENTA 

Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego Grupy Emitenta (liczba dni) 

Wyszczególnienie I pół. 2015 2014 2013 2012 

Cykl rotacji należności  56 64  25 34 

Cykl rotacji zobowiązań  95 152 68 56 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 

- cykl rotacji należności – stosunek stanu należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na 
koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie, 

- cykl rotacji zobowiązań – stosunek stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na 
koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży w danym okresie, pomnożony przez liczbę dni w okresie. 

Rotacja należności Grupy (średni czas w jakim Grupa spienięża posiadane należności) zwiększyła się z poziomu 34 dni w 2012 
roku do 64 dni w roku 2014. Główną przyczyną wydłużenia cyklu rotacji należności był wzrost poziomu należności z tytułu 
podatków na koniec 2014 r. wynikający z rozliczenia należnego podatku VAT w związku ponoszonymi kosztami realizacji budowy 
inwestycji w Bielsku-Białej. Wzrost poziomu opisywanego wskaźnika jest również pochodną wydłużenia okresu ściągalności 
należności od wybranych najemców. Podobną tendencję można zaobserwować w przypadku zobowiązań (głównie handlowych), 
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których średni czas spłaty zwiększył się z poziomu 56 dni w 2012 r. do 152 dni w roku 2014. Wydłużenie cyklu rotacji zobowiązań 
to m.in. efekt ujęcia w pasywach na dzień 31 grudnia 2014 r., zobowiązań inwestycyjnych rozliczanych (regulowanych) 
finansowo dopiero w roku 2015 (budowa inwestycji handlowej w Bielsku-Białej). 

W I pół. 2015 r. średni okres ściągalności należności przez Grupę spadł do poziomu 56 dni. Poprawie uległ również wskaźnik 
rotacji zobowiązań, który wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach 2015 r. 95 dni. Istotny spadek salda zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług na koniec czerwca 2015 r. wynikał przede wszystkim ze spadku poziomu zobowiązań inwestycyjnych (budowa 
inwestycji handlowej w Bielsku- Białej), które zostały uregulowane w I połowie 2015 r.  

9.1.4.  WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI I ZADŁUŻENIA 

Wskaźniki płynności 

Wyszczególnienie I pół. 2015 2014 2013 2012 

Wskaźnik płynności bieżącej 0,5 0,4 0,3 0,7 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 

- wskaźnik bieżącej płynności – stosunek stanu aktywów obrotowych do sumy stanu zobowiązań krótkoterminowych na 
koniec danego okresu; obrazuje zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań przy wykorzystaniu 
krótkoterminowych aktywów. 

W 2014 r. wskaźnik płynności bieżącej obrazujący zdolność Grupy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań zwiększył się 
nieznacznie w stosunku do roku 2013 i wyniósł 0,4 (obie składowe wskaźnika, tj. zarówno aktywa obrotowe, jak i zobowiązania 
krótkoterminowe wzrosły w roku 2014 w porównaniu do 2013 r., jednak wzrost aktywów był stosunkowo większy niż wzrost 
opisywanej pozycji zobowiązań, tym samym wskaźnik uległ poprawie). Najwyższy poziom wskaźnika płynności w opisywanym 
okresie odnotowano w 2012 r. (0,7). 

W I pół. 2015 r. płynność Grupy uległa nieznacznej poprawie, wskaźnik bieżącej płynności wzrósł do poziomu 0,5 z poziomu 0,4 
na koniec 2014 r. Spółka w niewielkiej części finansuje swoją działalność pożyczkami od podmiotów powiązanych. Zgodnie z 
warunkami podpisanych umów pożyczkowych finansowanie ma w przeważającej części charakter krótkoterminowy i 
każdorazowo, w zależności od potrzeb Grupy, umowy są przedłużane na kolejne okresy. Jest to praktyka stosowane przez Grupę 
od wielu lat i z powodzeniem sprawdza się jako efektywne narzędzie zarządzania płynnością finansową Emitenta. Krótkie okresy 
umowne posiadanych przez Spółkę pożyczek powoduje jednak, że są one zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych, a co za 
tym idzie obniżają poziom wskaźnika płynności bieżącej. 

Wskaźniki zadłużenia Grupy Emitenta  

Wyszczególnienie 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,6 0,6 0,6 0,6 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,6 0,5 0,5 0,6 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,7 1,8 1,5 1,5 

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami 
własnymi 

0,4 0,4 0,4 0,4 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 

- wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań krótko- i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje udział 
zewnętrznych źródeł finansowania działalności spółki, 

-  wskaźnik zadłużenia długoterminowego – relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa 
udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności, 

- wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych, 
- wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi – stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia 

udział środków własnych w finansowaniu działalności. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy na koniec 2014 roku wyniósł 0,6, tj. tyle samo ile na koniec dwóch poprzedzających 
okresów. Wysoka stabilność na przestrzeni opisywanego okresu charakteryzuje również wskaźnik zadłużenia długoterminowego, 
który na koniec 2014 r. wyniósł 0,5. Zbliżona wartość obu wskaźników sugeruje, że większość zobowiązań Grupy ma charakter 
długoterminowy, zapewniając tym samym wysoką stabilność prowadzonej działalności. 
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Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego obrazujący stosunek zobowiązań ogółem Grupy do jej kapitałów własnych wzrósł  
z poziomu 1,5 na koniec 2012 r. do poziomu 1,8 na koniec 2014. Wartości obu składowych ww. wskaźnika (zobowiązania ogółem 
i kapitały własne) wzrosły w opisywanym okresie, jednak zobowiązania (w tym głównie długoterminowe zadłużenie 
oprocentowane) zwiększyły się o 35,7%, a kapitały własne o 13,1%. Wzrost wartości zadłużenia oprocentowanego wynikał 
przede wszystkim z zaciągnięcia przez Grupę nowego długoterminowego kredytu bankowego na poczet finansowania realizacji 
inwestycji budowy nieruchomości handlowej w Bielsku-Białej. Ryzyko związane z zaciągniętymi przez Grupę kredytami zostało 
opisane w pkt 1.4. Części II Czynniki Ryzyka niniejszego Prospektu. 

W analizowanym okresie znakomita większość wypracowanych przez Emitenta środków finansowych była reinwestowana w 
dalszy rozwój Grupy. W latach 2012 i 2013 Emitent nie dokonywał wypłat na rzecz akcjonariuszy. W roku 2014 r. została 
wypłacona dywidenda z zysku roku 2013 w kwocie 197 tys. zł. 

W stosunku do 31 grudnia 2014 r. wskaźniki zadłużenia Grupy na koniec I pół. 2015 r. nie uległy istotnym zmianom. Nieznacznie 
wzrosła wartość wskaźnika zadłużenia długoterminowego (do poziomu 0,6 w porównaniu do 0,5 na koniec 2014 r.), a spadła 
wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego (do poziomu 1,7 w porównaniu do 1,8 na koniec grudnia 2014 r.). 

9.2. WYNIK OPERACYJNY GRUPY EMITENTA  

9.2.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CZYNNIKÓW, MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta 

Wyszczególnienie I pół. 2015 I pół. 2014 2014 2013 2012 

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) 8.256 6.994 18.628 16.978 17.977 

Zysk (strata) na dział. operacyjnej  
(w tys. zł) 

3.733 3.105 11.343 13.139 439 

Zysk (strata) brutto (w tys. zł) 5.501 1.576 5.641 8.146 2.919 

Zysk (strata) netto (w tys. zł) 4.861 149 3.755 6.773 1.611 

Aktywa ogółem (w tys. zł) 188.568 b.d. 213.105 183.319 168.239 

Kapitał własny (w tys. zł) 68.672 b.d. 76.391 73.337 67.521 

Rentowność działalności operacyjnej 45,2% 44,4% 60,9% 77,4% 2,4% 

Rentowność brutto 66,6% 22,5% 30,3% 48,0% 16,2% 

Rentowność netto 58,9% 2,1% 20,2% 39,9% 9,0% 

Źródło: Emitent 

W 2014 przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się do poziomu 18.628 tys. zł w porównaniu do 16.978 tys. zł w 2013 i 17.977 
tys. zł w 2012 r. (średnioroczny wzrost na poziomie 1,8%). W segmencie wynajmu powierzchni magazynowych  
i handlowych przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w 2014 r. 16.255 tys. zł i były o 9,0% wyższe niż w roku 2013  
i nieznacznie niższe niż w roku 2012. Istotny wzrost sprzedaż w tym segmencie w 2014 r. wynikał przede wszystkim ze wzrostu 
wskaźnika wynajętych powierzchni (głównie w obiekcie w Sosnowcu).  

Dzięki utrzymaniu relatywnie wysokiego wskaźnika wynajęcia powierzchni magazynowych w I pół. 2015 r. oraz rosnącej wartości 
przychodów z otwartego w IV kwartale 2014 r. obiektu handlowego w Bielsku-Białej, przychody ze sprzedaży Grupy w I pół. 2015 
r. wyniosły 8.256 tys. zł i były o 18,0% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

W roku 2014 Grupa podpisała 7 nowych umów najmu dotyczących 7.291,95 m
2
 powierzchni magazynowej i 3.427,10 m

2
 

powierzchni handlowej (w tym jedną umowę najmu w planowanego parku handlowego w Dzierżoniowie). Nowo 
wynegocjowane umowy zakładają stawki najmu na poziomie zbliżonym do tych jakie obowiązywały w poprzednich latach. 
Średnia wartość wskaźnika wynajętych powierzchni magazynowych w 2014 r. wynosiła 95% (na koniec okresu 98%)  
w porównaniu do 83% (na koniec roku – 92%) w roku 2013 i 93% (na koniec roku – 96%) w roku 2012. Spadek średniego 
wskaźnika wynajęcia w 2013 r. spowodowany był przede wszystkim zakończeniem znaczącej umowy najmu w centrum 
logistycznym w Sosnowcu. Obecnie, stan komercjalizacji wszystkich powierzchni magazynowych wynosi 97%. Na koniec 2014 r. 
Grupa posiadała 20 najemców magazynowych w porównaniu do 22 na koniec 2013 r. i 21 na koniec 2012 r. W segmencie 
powierzchni handlowych średni wskaźnik wynajętych powierzchni utrzymywał się w roku 2014 na poziomie 98% (na koniec 
okresu – 71%, spadek wskaźnika spowodowany był otwarciem nowego obiektu w Bielsku-Białej, który na koniec roku nie był 
jeszcze w pełni skomercjalizowany) w porównaniu do 100% w roku 2013 i 2012 r.  

Średnia wartość wskaźnika wynajętych powierzchni magazynowych w I pół. 2015 r. wynosiła 90% (na koniec okresu 93%). W 
segmencie obiektów handlowych średnia wartość wskaźnika wynajętych powierzchni wynosiła w I pół. 2015 r. 66% (na koniec 
czerwca 2015 r. 94%). W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. Grupa podpisała 6 nowych umów najmu lub aneksów do 
już istniejących umów na 10.612 m

2
 powierzchni magazynowej oraz 4 umowy najmu na 2.721 m

2
 powierzchni handlowej. 
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Na przestrzeni 2012-2014 r. Grupa nie przeprowadziła nowych inwestycji mających na celu zwiększenie posiadanej powierzchni 
magazynowej. Wszystkie dokonywane modernizacje i remonty w opisywanym okresie dotyczyły już istniejącej powierzchni  
i miały na celu jej dostosowanie do potrzeb klientów Grupy, jak również utrzymanie jej dotychczasowego, wysokiego standardu. 
Najbardziej znaczące wydatki, które Grupa poniosła na modernizację powierzchni magazynowych w 2014 r. dotyczyły 
przystosowania i remontu powierzchni w centrum logistycznym w Sosnowcu (252 tys. zł) . W 2013 r. Grupa poniosła wydatki 
modernizacyjne na tym samym obiekcie magazynowy wysokości 953 tys. zł, które dotyczyły przystosowania powierzchni dla 
nowego najemcy. Oprócz opisanych wyżej inwestycji odtworzeniowych, Grupa poniosła w roku 2014 wydatki na przygotowanie 
nowych projektów magazynowych, których szczegółowy opis znajduje się w pkt. 5.2.1. niniejszej Części Prospektu. W I pół. 2015 
r. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie 4.055 tys. zł, z czego 3.388 tys. zł dot. segmentu obiektów handlowych 
(szczegóły zostały opisane w akapicie poniżej). Pozostałe kwoty inwestycji w analizowanym okresie w wysokości 577 tys. zł 
związane były z nabyciem rzeczowych środków trwałych (zakup środków transportu za kwotę 522 tys. zł) oraz pozostałych 
środków trwałych w budowie (za kwotę 55 tys. zł). 

W segmencie wynajmu powierzchni handlowych najbardziej istotnym wydarzeniem w roku 2014 było oddanie do użytku Retail 
Park Karpacka w Bielsku-Białej. Wydatki inwestycyjne Grupy na wybudowanie opisywanego obiektu wyniosły 19.182 tys. zł w 
2014 r. oraz 348 tys. zł w poprzednich latach. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. Grupa poniosła kolejne wydatki 
związane z dostosowaniem obiektu w Bielsku-Białej do potrzeb najemców w kwocie 3.388 tys. zł.  

Przychody z wynajmu Retail Park Karpacka były jeszcze niewielkie w 2014 r. i wyniosły 210 tys. zł. W I pół. 2015 r. przychody z 
wynajmu opisywanego obiektu osiągnęły już poziom 1.189 tys. zł . Przychody z wynajmu z oddanego do użytku na przełomie 
2011 i 2012 r. Parku Handlowego Puławy wyniosły w 2014 r. 1.319 tys. zł w porównaniu do 1.349 tys. zł w roku 2013 i 1.202 tys. 
zł w roku 2012. Obiekt handlowy w Puławach do momentu jego sprzedaży w sierpniu 2015 r. był w pełni wynajęty, a podpisane 
umowy najmu były w znacznej większości długoterminowe. 

Koszty operacyjne Grupy (z wyłączeniem pozycji Pozostałych kosztów) wzrosły w okresie 2012-2014 o 4,2%, tj. nieznacznie 
więcej niż przychody ze sprzedaży Grupy (wzrost o 3,6%). Największy wzrost kosztów operacyjnych dotyczył usług obcych  
(o 661 tys. zł, tj. 17,1%). Zwiększenie wydatków na usługi obce było przede wszystkim związane z ponoszonymi kosztami na 
przygotowanie inwestycji i komercjalizację obiektu w Bielsku-Białej, naprawami i remontami obiektów magazynowych, usługami 
prawnymi i doradczymi. Spośród kosztów, które udało się Grupie obniżyć na przestrzeni 2012-2014 największy spadek dotyczył 
zużycia materiałów i energii (o 327 tys. zł, tj. o 14,7%). W I pół. 2015 r. koszty operacyjne Grupy (z wyłączeniem pozycji 
Pozostałych kosztów) wzrosły w porównaniu do I pół. 2014 r. o 16,4%. Największy wartościowy i procentowy wzrost dotyczył 
kosztów usług obcych (o 443 tys. zł) oraz zużycia materiałów i energii (o 361 tys. zł). Wzrost opisywanych kosztów związany był w 
dużej mierze z działalnością operacyjną otwartego pod koniec ubiegłego roku Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej oraz z 
przesunięciem niektórych kosztów z kategorii wynagrodzeń do grupy pozostałych usług obcych, wzrostem kosztów usług 
pośrednictwa w najmie i pojawieniem się kosztów funkcjonowania nowych spółek celowych (w I półroczu 2014 r. obiekty 
magazynowe funkcjonowały w ramach spółki Emitenta, obecnie nieruchomości te znajdują się w poszczególnych spółkach 
celowych). 

Sprzedaż obiektu w Puławach 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIK za lata 2012-2014 konsoliduje metodą pełną wyniki spółki BIK 
Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 S.K.A., dotychczasowego właściciela Parku Handlowego w Puławach. Biuro Inwestycji 
Kapitałowych S.A. (BIK S.A.) posiada jedynie 9,99% udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 S.K.A, ale ze względu na 
sprawowanie nad przedmiotową spółką kontroli przez BIK S.A. za pośrednictwem spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. (w której BIK 
S.A. posiadał do dnia 26 maja 2015 r. 99%) konieczna była ww. konsolidacja spółki. Ze względu na sprzedaż przez BIK S.A. w dniu 
26 maja 2015 r. wszystkich posiadanych udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o.  spółka BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 
S.K.A od tego momentu przestaje wchodzić w skład Grupy i podlegać konsolidacji w ramach skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy, a jej aktywa i pasywa oraz przychody i koszty zostają wyłączone ze śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.  Wartość posiadanych wciąż przez BIK SA akcji spółki BIK Zarzadzanie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA wykazywana jest w aktywach jako Inne długoterminowe aktywa 
finansowe (nota 12 Śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 
2015 r.) a zmiana wartości wyceny tych aktywów prezentowana jest w Innych całkowitych dochodach w pozycji Aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży - zmiana wartości godziwej.  

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wartość posiadanych przez BIK SA akcji w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 S.K.A. wynosiła 
722 tys. zł. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej. Transakcja sprzedaży 
nieruchomości w Puławach nie będzie miała znaczącego wpływu na wyniki finansowego Grupy Kapitałowej BIK, gdyż wartość 
godziwa akcji BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 S.K.A. ujęta w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy jest 
zbliżona do wartości posiadanych przez BIK S.A. udziałów w spółce BIK Zarządzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Projekt 1 SKA po dokonaniu transakcji sprzedaży ww. nieruchomości w Puławach, tj. 690 tys. zł.  
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9.2.2. PRZYCZYNY ZNACZĄCYCH ZMIAN W SPRZEDAŻY NETTO LUB PRZYCHODACH NETTO GRUPY EMITENTA 

Przyczyny znaczących zmian w przychodach netto Emitenta zostały opisane w pkt. 9.2.1. niniejszej Części Prospektu Emisyjnego.  

9.2.3. ELEMENTY POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ LUB POLITYCZNEJ ORAZ INNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA 
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ GRUPY EMITENTA 

Na działalność operacyjną Emitenta mogą mieć wpływ wszystkie te zmiany w polityce rządowej, gospodarczej, fiskalnej, 
monetarnej i politycznej, które dotyczą ogółu podmiotów gospodarczych. Zmiany te nie mają specjalnego charakteru dla 
Emitenta i ich znaczenie oraz wpływ można określić jako identyczny z innymi podmiotami gospodarczymi.  

10. ZASOBY KAPITAŁOWE  

Wprowadzenie 

Analiza zasobów kapitałowych Grupy Emitenta została dokonana na podstawie: 

- historycznych skonsolidowanych danych finansowych, na które składają się zbadane przez Biegłego Rewidenta sprawozdania 
finansowe za lata 2012-2014, sporządzone według MSSF, 

- skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta obejmujących okres od 1 stycznia 2015 roku 
do 30 czerwca 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, sporządzone według 
MSSF, dane były przeglądnięte przez Biegłego Rewidenta. 

Historyczne informacje finansowe obejmują Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 
2012-2014 kończące się 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2014 roku oraz skrócone śródroczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku sporządzone 
zgodnie z MSSF dla potrzeb niniejszego prospektu, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami 
wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały zaprezentowane w formie 
zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za 2015 r. 

10.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU GRUPY EMITENTA 

Źródła finansowania Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 30 czerwca 
2015 

31 grudnia 
2014 

31 grudnia 
2013 

31 grudnia 
2012 

Kapitał własny, w tym 65.663 63.369 59.998 52.542 

- kapitał zakładowy 3.000 3.000 3 000 3.000 

- pozostałe kapitały 4.945 5.428 5.427 4.376 

- różnice kursowe 0 2.159 2.159 2.158 

- zyski zatrzymane 57.718 52.782 49.412 43.008 

Zobowiązania razem, w tym: 119.896 136.714 109.982 100.718 

- zobowiązania długoterminowe 104.880 116.809 97.095 92.651 

- zobowiązania krótkoterminowe 15.016 19.905 12.887 8.067 

Kapitały własne i obce razem 185.559 200.083 169.980 153.260 

Źródło: Emitent 

Grupa finansuje swoją działalność zarówno kapitałem własnym, jak i kapitałem dłużnym w postaci kredytów i pożyczek 
bankowych. Na przestrzeni okresu 2012-2014 wartość kapitału własnego wzrosła z poziomu 52.542 tys. zł na koniec 2012 r. do 
poziomu 63.369 tys. zł na koniec 2014 r. (wzrost o 20,6%). Wzrost wartości kapitału wynikał przede wszystkim ze wzrostu 
wartości pozycji zysków zatrzymanych. Na koniec I pół. 2015 r. kapitały własne Grupy wyniosły 65.663 tys. zł, tj. 3,6% więcej niż 
na koniec grudnia 2014 r. 

Łączna wartość zobowiązań wzrosła z poziomu 100.718 tys. zł na koniec 2012 r. do poziomu 136.714 tys. zł na koniec 2014 r. 
(wzrost o 35,7%). Największy wzrost dotyczył zobowiązań w postaci kredytów bankowych (zarówno krótko i długoterminowych), 
a w mniejszym stopniu zobowiązań handlowych. Zwiększenie salda zobowiązań kredytowych wynikało przede wszystkim z 
realizacji inwestycji w Bielsku-Białej, finansowanej zarówno środkami własnymi Grupy, kredytami bankowymi 
(długoterminowym kredytem inwestycyjnym oraz kredytem krótkoterminowym z przeznaczeniem na VAT) oraz pożyczkami od 
akcjonariuszy spółki celowej Marathon 2 Sp. z o.o. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż znaczna większość zobowiązań Grupy to 
kredyty długoterminowe denominowane w Euro, ich wycena na dzień bilansowy uzależniona jest od kursu Euro do zł na dany 
moment sprawozdawczy. Osłabienie kursu zł wobec Euro na koniec 2014 r. w porównaniu do końca 2013 r. spowodowało 
wzrost wartości zobowiązań kredytowych na koniec 2014 r. Na koniec czerwca 2015 r. łączna wartość zobowiązań Grupy 
wyniosła 119.896 tys. zł, z czego 87,5% stanowiły zobowiązania długoterminowe. Spadek wartości zobowiązań w porównaniu do 
grudnia 2014 r. wynikał przede wszystkim ze zmiany struktury Grupy i sprzedaży jednej ze spółek zależnych Emitenta (BIK 
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Zarządzanie Sp. z o.o., a co za tym idzie braku konsolidacji spółek w których BIK Zarządzanie Sp. z o.o. była komplementariuszem) 
w I pół. 2015 r., która była dotąd konsolidowana. Poniższa tabela prezentuje zestawienie posiadanych przez Grupę kredytów i 
pożyczek wraz z parametrami. 

Zestawienie zewnętrznych źródeł finansowania (kredytów i pożyczek) Grupy na dzień 30 czerwca 2015 r. 

Wyszczególnienie Waluta 

Wysokość 
udzielonego 

finansowania w 
walucie 

udzielenia  

Saldo 
zobowiązania  

w walucie 
udzielenia na 

dzień 
30.06.2015 r. 

Saldo 
zobowiąza 

nia w tys. zł 
na dzień 

30.06.2015 
r. 

Termin 
spłaty 

Oprocentowanie 

Kredyt inwestycyjny w BIK 
Kraków 1 Sp. z o.o. od mBank 
Hipoteczny SA 

EUR 3.070 tys. EUR 3.001 tys. EUR 12.490 
Październik 

2029 
EURIBOR 6M + 

marża 

Kredyt inwestycyjny w BIK 
Kraków 2 Sp. z o.o. od mBank 
Hipoteczny SA 

EUR 3.355 tys. EUR 3.280 tys. EUR 13.650 
Październik 

2029 
EURIBOR 6M + 

marża 

Kredyt inwestycyjny w BIK 
Sosnowiec 1 Sp. z o.o. od 
mBank Hipoteczny SA 

EUR 11.520 tys. EUR 11.341 tys. EUR 47.200 
Październik 

2029 
EURIBOR 6M + 

marża 

Kredyt inwestycyjny w Savia 
Karpaty Sp. z o.o. od Pekao SA 

EUR 5.196 tys. EUR* 5.196 tys. EUR 21.792 
Listopad 

2025 
EURIBOR 1M + 

marża 

Kredyt odnawialny w Savia 
Karpaty Sp. z o.o. od Pekao SA 

PLN 208 tys. zł** 208 tys. zł 208 
Listopad 

2015 
WIBOR 1M + 

marża 

Pożyczki od akcjonariuszy BIK 
S.A. 

PLN 350 tys. zł 350 tys. zł 350 
Grudzień 

2015 
6% 

Pożyczki od udziałowców 
Marathon 2 Sp. z o.o. 

PLN 5.400 tys. zł 6.134 tys. zł 6.134 
Grudzień 

2015 
8% 

Razem PLN   101.824   

* kwota kredytu udzielonego do dnia 30 czerwca 2015 r., maksymalna wartość kredytu wynosi 6.042 tys. EUR 

** kredyt odnawialny na VAT w maksymalnej kwocie 1.500 tys. zł. 

Źródło: Emitent 

Poszczególne umowy kredytowe nakładają szereg ograniczeń na Emitenta w zakresie wykorzystania i wypłaty przyznanych 
środków finansowych, w tym wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy (wypłata dywidendy wymaga zgody banków). 
Szczegółowy opis wybranych umów kredytowych znajduje się w pkt. 22.1.2.1 Części III Dokument Rejestracyjny niniejszego 
Prospektu. Posiadane przez Grupę kredyty i pożyczki oraz własne środki finansowe w pełni zaspakajają obecne potrzeby Grupy w 
zakresie finansowania prowadzonej działalności. Grupa posiada pełną zdolność do obsługi wszystkich posiadanych kredytów i 
pożyczek. Emitent planuje pozyskać nowe źródła finansowania (w tym długoterminowe kredyty) w celu częściowego 
sfinansowania zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. 
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Wskaźniki struktury finansowania aktywów Grupy Emitenta 

Wyszczególnienie 30 czerwca 
2015 

31 grudnia 
2014 

31 grudnia 
2013 

31 grudnia 
2012 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,6 0,6 0,6 0,6 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,6 0,5 0,5 0,6 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,7 1,8 1,5 1,5 

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 0,4 0,4 0,4 0,4 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 

- wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań krótko- i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje udział 
zewnętrznych źródeł finansowania działalności spółki, 

- wskaźnik zadłużenia długoterminowego – relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa 
udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności, 

- wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych, 
- wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi – stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia 

udział środków własnych w finansowaniu działalności. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy na koniec 2014 roku wyniósł 0,6, tj. tyle samo ile na koniec dwóch poprzedzających 
okresów. Wysoka stabilność na przestrzeni opisywanego okresu charakteryzuje również wskaźnik zadłużenia długoterminowego, 
który na koniec 2014 r. wyniósł 0,5. Zbliżona wartość obu wskaźników sugeruje, że większość zobowiązań Grupy ma charakter 
długoterminowy, zapewniając tym samym wysoką stabilność prowadzonej działalności. 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego obrazujący stosunek zobowiązań ogółem Grupy do jej kapitałów własnych wzrósł z 
poziomu 1,5 na koniec 2012 r. do poziomu 1,8 na koniec 2014. Wartości obu składowych ww. wskaźnika (zobowiązania ogółem i 
kapitały własne) wzrosły w opisywanym okresie, jednak zobowiązania (w tym głównie długoterminowe zadłużenie 
oprocentowane) zwiększyły się aż o 35,7%, a kapitały własne o 13,1%. 

W stosunku do 31 grudnia 2014 r. wskaźniki zadłużenia Grupy na koniec I pół. 2015 r. nie uległy istotnym zmianom. Nieznacznie  
wzrosła wartość wskaźnika zadłużenia długoterminowego (do poziomu 0,6 w porównaniu do 0,5 na koniec 2014 r.), a spadła 
wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego (do poziomu 1,7 w porównaniu do 1,8 na koniec grudnia 2014 r.). 

10.2. WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA 

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I pół. 2015 I pół. 2014 2014 2013 2012 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4.033 3.787 3.139 7.613 8.586 

Środki pieniężne netto z dział. inwestycyjnej  -3.878 -1.948 -16 033 -6.914 -1.431 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 276 -2.828 13.900 -1.623 -8.660 

Zmiana stanu środków pieniężnych 431 -989 1.006 -924 -1.505 

Środki pieniężne na początek okresu 3.747 2.741 2.741 3.665 5.170 

Środki pieniężne na koniec okresu 4.178 1.752 3.747 2.741 3.665 

Źródło: Emitent 

W każdym z analizowanych lat przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były dodatnie. W 2014 r. wyniosły one 3.139  
tys. zł wobec 7.613 tys. zł w 2013 r. i 8.586 tys. zł w 2012 r. Największe dwie pozycje korekt in plus uwzględnione  
w przepływach operacyjnych w 2014 r. dotyczyły kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia (3.492 tys. zł) oraz 
różnic kursowych (2.171 tys. zł). Największa korekta obniżająca wartość przepływów operacyjnych w 2014 r. dotyczyła zmiany 
wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 7.660 tys. zł. Spadek wartości środków pieniężnych netto  
z działalności operacyjnej na koniec 2014 r. w porównaniu do roku 2013 wynikał w dużym stopniu (poza wyższym poziomem 
zysku brutto w 2013 r. w porównaniu do 2014 r.) ze wzrostu wartości należności na koniec 2014 r. Opisywany wzrost dotyczył 
przede wszystkim należności z tytułu podatków, wynikających z rozliczenia należnego podatku VAT dotyczącego kosztów 
realizacji budowy inwestycji w Bielsku-Białej w 2014 r. Wzrost poziomu należności był również pochodną wzrostu liczby 
podmiotów generujących przychody ze sprzedaży Grupy (rozpoczęcie najmu nieruchomości w Bielsku-Białej) oraz wydłużeniem 
okresu ściągalności należności od wybranych najemców. W I pół. 2015 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
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wyniosły 4.033 tys. zł w porównaniu do 3.787 tys. zł w analogicznym okresie 2014 r. Wzrost wartości opisywanych przepływów 
wynikał przede wszystkim ze wzrostu skali prowadzonej działalności (wzrost przychodów z wynajmu obiektu handlowego w 
Bielsku-Białej) oraz poprawy osiąganej rentowności.  

W przeciwieństwie do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, przepływy netto z działalności inwestycyjnej były 
ujemne na przestrzeni opisywanego okresu 2012-2014. W 2014 r., głównie na skutek realizacji budowy Retail Park Karpacka w  
Bielsku-Białej, opisywane przepływy netto wyniosły -16.033 tys. zł. W 2013 r. saldo przepływów z działalności inwestycyjnej 
wyniosło -6.914 tys. zł i wynikało przede wszystkim z zakupu spółki celowej Savia Karpaty (posiadającej prawo wieczystego 
użytkowania gruntu, na którym została zrealizowana inwestycja Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej). W I pół. 2015 r. przepływy 
pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -3.878 tys. zł w porównaniu do -1.948 tys. zł w analogicznym okresie 2014 
r. Ujemne saldo opisywanych przepływów w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. wynikało z wydatków na nieruchomości 
inwestycyjne na kwotę 3.896 tys. zł. Wydatki te dotyczyły głównie realizacji inwestycji w Bielsku-Białej, tj.  końcowych rozliczeń z 
Generalnym Wykonawcą oraz przystosowania powierzchni dla najemców. 

Przepływy Grupy z działalności finansowej w 2014 r. były dodatnie i wyniosły 13.900 tys. zł. Dodatnie saldo to głównie skutek  
zwiększenia przez Grupę salda zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z realizacją budowy inwestycji w Bielsku-Białej. W I 
pół. 2015 r. saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej wyniosło 276 tys. zł w porównaniu do -2.828 tys. zł w 
analogicznym okresie 2014 r. W pierwszych sześciu miesiącach 2015 r. Grupa spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
(kapitał) w wysokości 3.717 tys. zł i zaciągnęła nowe zobowiązania w wysokości 5.634 tys. zł. Nowe kredyty zostały przeznaczone 
na realizacje inwestycji w Bielsku-Białej. 

Na koniec 2014 r. łączne saldo środków pieniężnych Grupy wyniosło 3.747 tys. zł i było o 1.006 tys. zł większe niż na koniec 2013 
r. Na koniec czerwca 2015 r. opisywane saldo wyniosło 4.178 tys. zł i było o 431 tys. zł wyższe niż na koniec grudnia  
2014 r. 

10.3. POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA GRUPY EMITENTA 

Grupa Emitenta utrzymuje optymalną strukturę finansowania majątku. Szczegółowa informacja dotycząca struktury 
finansowania Spółki, została przedstawiona w pkt. 10.1. Części III Dokument Rejestracyjny. 

10.4. OGRANICZENIA W WYKORZYSTANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH 

Spółki Grupy Emitenta są stroną umów kredytowych, które zostały opisane w Części III Dokumentu Rejestracyjnego, pkt. 22 
niniejszego Prospektu. Przedmiotowe umowy w precyzyjny sposób regulują prawa i obowiązki wobec banków, które są stronami 
tych umów. Umowy kredytowe zawierają szereg uwarunkowań, w tym również związane z osiąganiem przez Emitenta 
określonych wskaźników ekonomicznych. Niemniej jednak w opinii Zarządu Emitenta umowy kredytowe nie odbiegały i nie 
odbiegają od standardów rynkowych oraz nie ograniczają działalności operacyjnej Emitenta, przy czym jednocześnie wpływają 
na wysokość ponoszonych przez Spółkę kosztów finansowych.  

W opinii Zarządu Emitent posiada zdolność do dalszego pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania zewnętrznego.  

10.5. PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W PKT. 5.2.3 
I 8.1 

Inwestycje wymienione w punkcie 5.2.3 oraz 8.1 będą realizowane z wykorzystaniem:  

- środków własnych, generowanych w ramach bieżącej działalności Emitenta i całej Grupy Kapitałowej,  
- kredytów (zawarte przez Emitenta, istotne dla jego działalności umowy kredytów przedstawione zostały w pkt. 22 Części III 

Prospektu Dokument Rejestracyjny), 
- środki pozyskane w ramach Publicznej Oferty Akcji serii I. 

Wśród realizowanych obecnie zadań inwestycyjnych znajdują się: 

- zakup udziałów w spółce realizującej budowę parku handlowego w Dzierżoniowie, 
- budowa nowej hali magazynowej w Centrum Logistycznym w Sosnowcu, 
- budowa nowego Centrum Logistycznego Kraków III w Targowisku, 
- dokończenie realizacji prac w obiekcie handlowym w Bielsku-Białej. 

Inwestycje te zostaną częściowo sfinansowane z wpływów pozyskanych przez Spółkę z Publicznej Oferty Akcji serii I. 

Pełny opis planowanego wykorzystania środków pozyskanych przez Spółkę z Publicznej Oferty Akcji serii I został przedstawiony 
w części IV Dokument Ofertowy w pkt. 3.4. 

11. BADANIA, ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

11.1. BADANIA I ROZWÓJ 

Emitent nie prowadził prac badawczo-rozwojowych. 
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11.2. PATENTY, LICENCJE I ZNAKI TOWAROWE 

Emitent nie posiada patentów. 

Emitent nie posiada istotnych licencji, wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. 

Emitent w dniu 2 października 2014 roku złożył podanie do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej o udzielenie prawa 
ochronnego na znak towarowy. Znak zawiera godło w postaci fragmentu koła z wpisaną trójramienną figurą geometryczną  
o wklęsłych bokach oraz nazwę skróconą „BIK” oraz pełną „BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH” w kolorze ciemnozielonym. W 
dniu 9 października 2014 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej potwierdził przyjęcie podania.  

Emitent nie posiada praw do innych istotnych znaków towarowych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

12. INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1. NAJISTOTNIEJSZE TENDENCJE W PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY 

W okresie od dnia sporządzenia ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie (31.12.2014 r.) 
do dnia zatwierdzenia Prospektu w działalności Spółki nie zaobserwowano istotnych tendencji w sprzedaży, produkcji  
i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży. 

12.2. JAKIEKOLWIEK ZNANE TENDENCJE, NIEPEWNE ELEMENTY, ŻĄDANIA, ZOBOWIĄZANIA LUB ZDARZENIA, KTÓRE WEDLE 
WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA 

Dalszy rozwój Emitenta uzależniony jest od wielu czynników zarówno zależnych (wewnętrznych) jak i niezależnych 
(zewnętrznych) od Spółki. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze z nich: 

Czynniki zewnętrzne 

 sytuacja makroekonomiczna w Polsce, jak również zmiany na rynku nieruchomości – zmiana koniunktury gospodarczej 
może mieć istotny wpływ na wielkość zgłaszanego popytu na powierzchnie magazynowe i handlowe przez poszczególne 
podmioty. Istotna poprawa (pogorszenie) sytuacji makroekonomicznej w Polsce może znacząco zwiększyć (ograniczyć) 
ww. popyt, a tym samym zapotrzebowanie na świadczone przez Grupę Emitenta usługi najmu powierzchni.  

 otoczenie regulacyjne – zmiana obecnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji podatkowych w zakresie 
prowadzonej przez Emitenta działalności może mieć istotny wpływ na poziom ponoszonych przez niego kosztów a tym 
samy osiągane wyniki finansowe jak również na tempo realizacji zaplanowanych inwestycji w obiekty magazynowe i 
handlowe. 

 kurs wymiany EUR – Grupa narażona jest na ryzyko walutowe w związku z transakcjami sprzedaży (przychody z 
wynajmu powierzchni rozliczane są w EUR, tym samy spadek kursu EUR powoduje spadek przychodów w zł) oraz 
posiadanymi kredytami (głównie w EUR, wzrost kursu EUR powoduje wzrost salda oraz kosztów obsługi zadłużenia). 

 wysokość stóp procentowych – Inwestycje realizowane przez Grupę finansowane są w przeważającej części kredytami 
bankowymi opartymi o zmienne stopy procentowe, w tym głównie EURIBOR. Wzrost (spadek) stóp procentowych 
mający bezpośredni wpływ na wzrost (spadek) kosztów finansowania działalności Grupy może przyczynić się do 
obniżenia (poprawy) rentowności realizowanych przez Grupę inwestycji. 

 czynniki wpływające na przychody uzyskiwane z najmu – w tym atrakcyjność lokalizacji posiadanych przez Emitenta 
obiektów magazynowych i handlowych, wysokość rynkowych stawek czynszu, dostępność nowych powierzchni 
oferowanych przez inne podmioty działające na rynku. 

 wycena nieruchomości – na wartość wyceny posiadanych przez Emitenta nieruchomości poza uzyskiwanymi przez niego 
przychodami z najmu ma wpływ m.in. wysokość stopy kapitalizacji właściwa dla danego typu obiektu, lokalizacji i jego 
specyfiki. Zmiana wysokości rynkowych stóp kapitalizacji może mieć istotny wpływ na zmianę wyceny posiadanych 
przez Emitenta nieruchomości. 

 koszty utrzymania nieruchomości i nakłady inwestycyjne związane z ich modernizacją – w przypadku konieczności 
poniesienia znacznych (nie przewidzianych wcześniej) nakładów na utrzymanie lub modernizację posiadanych przez 
Emitenta obiektów (np. na skutek działania siły wyższej) wyniki finansowe Grupy mogą ulec pogorszeniu. 

 nakłady inwestycyjne związane z realizacją nowych inwestycji – Emitent tworząc plan realizacji przyjętej strategii 
inwestycyjnej zakładał określony poziom wydatków, które będzie zobowiązany ponieść. W przypadku zmiany 
uwarunkowań rynkowych, a tym samym wzrostu (spadku) kosztów inwestycji (np. kosztów nabycia gruntu pod 
inwestycje) rentowność realizowanych przez Emitenta projektów może ulec istotnej zmianie. 

 koszty pracownicze i koszty usług obcych – w przypadku znacznego wzrostu (spadku) kosztów usług obcych lub kosztów 
pracowniczych, osiągane przez Grupę wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu (poprawie).  

  



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

91 

Czynniki wewnętrzne 

 pozyskanie środków z emisji akcji serii I na realizację planu inwestycyjnego. 

 realizacja strategii Grupy w zakresie rozwoju segmentu nieruchomości magazynowych i segmentu nieruchomości 
handlowych. 

Poza informacjami wymienionymi powyżej oraz w Części II Prospektu czynnikami ryzyka, Emitentowi nie są znane jakiekolwiek 
inne niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć 
znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej do końca 2015 roku. 

13.  PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 

Spółka nie publikuje prognoz ani szacunków zysków. 

14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 

14.1. DANE NA TEMAT OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORCZYCH ORAZ INNYCH OSÓB NA 
STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA 

14.1.1. ZARZĄD 

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: 

Mirosław Koszany – Prezes Zarządu, 

Roman Wąsikiewicz – Członek Zarządu, 

Członkowie Zarządu wykonują obowiązki związane z pełnioną funkcją w siedzibie Emitenta: ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków. 

MIROSŁAW KOSZANY – PREZES ZARZĄDU 

Pan Mirosław Koszany posiada wykształcenie wyższe. W 1988 roku ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Wydział 
Mechaniczno-Energetyczny (kierunek: mechanika, specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne). W 1999 roku Pan Mirosław 
Koszany ukończył studia podyplomowe – Szkoła Biznesu, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Central 
Connecticut State University New Britain. W 2009 roku Pan Mirosław Koszany ukończył studia podyplomowe z zakresu 
szacowania nieruchomości, zorganizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym  
w Krakowie. Pan Mirosław Koszany posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości - tytuł rzeczoznawcy 
majątkowego nr 5723. 

Pan Mirosław Koszany pracował kolejno: 

- w 1989 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Krakowie kolejno na stanowisku: stażysty, referenta do spraw 
technicznych, samodzielnego referenta do spraw technicznych, 

- w latach 1989 – 1991 w Przedsiębiorstwie Usług Budowlanych i Realizacji Obiektów Ochrony Środowiska „AEROMONT” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku kierownika budowy, 

- w latach 1991 – 1994 w „RMR” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora naczelnego, 

- w latach 1994 – 1996 w Biurze Maklerskim „CERTUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kolejno na stanowisku: dyrektora 
naczelnego, dyrektora naczelnego-członka zarządu, dyrektora naczelnego-prezesa zarządu, 

- w 1996 roku w „Towarzystwie Współpracy Regionalnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora 
generalnego, 

- w latach 1996 – 1999 w „MEGA-TRANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku prezesa zarządu, 

- od 2000 roku w Spółce na stanowisku Prezesa Zarządu. 

Od 1 kwietnia 2014 roku Pan Mirosław Koszany prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: „MK – PROPERTY CONSULTING” w 
zakresie szacowania nieruchomości, doradztwa na rynku nieruchomości i doradztwa w zarządzaniu.  

Pomiędzy Panem Mirosławem Koszany a innymi członkami organów Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 
nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Mirosław Koszany nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani spółek kapitałowych.  

Pan Mirosław Koszany pełni funkcję prezesa zarządu BIK Zarządzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Savia 
Karpaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Biuro 
Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – 5  
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka 
zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka zarządu SPV-2 Sp. z o.o. z siedzibą  
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w Krakowie i członka zarządu Marathon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym Pan Mirosław Koszany nie pełni funkcji 
w organach innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Mirosław Koszany nie był wspólnikiem spółek osobowych ani spółek kapitałowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Mirosław Koszany pełnił funkcję prezesa zarządu BIK Zarządzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
prezesa zarządu Savia Karpaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1  
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Biuro Inwestycji 
Kapitałowych – 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – 6 Sp. z o.o. z siedzibą  
w Krakowie, członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka zarządu SPV-2  
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i członka zarządu Marathon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat 
Pan Mirosław Koszany nie pełnił funkcji w organach innych spółek kapitałowych ani osobowych.  

W okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, 
w których Pan Mirosław Koszany pełnił funkcję członka organu lub innej osoby zarządzającej wyższego szczebla.  

W okresie ostatnich 5 lat Pan Mirosław Koszany nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana 
Mirosława Koszanego nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne, związane z obowiązkami wykonywanymi 
w przedsiębiorstwie Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Mirosława Koszanego nie miały miejsca żadne 
sankcje ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Mirosław Koszany nie 
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących Emitenta lub 
jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pan Mirosław Koszany nie otrzymał sądowego zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub w prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

ROMAN WĄSIKIEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU 

Pan Roman Wąsikiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. hutnik). W 1977 roku ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. 
Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metalurgiczny (kierunek: metaloznawstwo i fizyka metali). 

Pan Roman Wąsikiewicz pracował kolejno: 

- w latach 1977 – 1983 w Kombinacie Metalurgicznym im. Lenina w Krakowie na stanowisku mistrz zmianowy, 

- w latach 1990 – 1992 w Awis spółka cywilna z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora, 

- w latach 1992 – 2004 w Expans Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku prezesa zarządu, 

- w 2004 roku w Del Monte Fresh Produce Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku dyrektora generalnego, 

- w latach 2004 – 2005 w Biuro Inwestycji Kapitałowych 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku członka zarządu, 

- od 2004 roku w Spółce na stanowisku Członka Zarządu. 

Pan Roman Wąsikiewicz nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.  

Pan Roman Wąsikiewicz jest ojcem Pana Łukasza Wąsikiewicz, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Poza tym pomiędzy 
Panem Romanem Wąsikiewiczem a innymi członkami organów Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie 
występują inne powiązania rodzinne. 

Pan Roman Wąsikiewicz jest akcjonariuszem BIK Zarządzanie sp. z o.o. Projekt 1 SKA z siedzibą w Krakowie, Wąsikiewicz Venture 
SKA w likwidacji z siedzibą w Krakowie, Wąsikiewicz VC SKA z siedzibą w Krakowie w likwidacji oraz wspólnikiem Walteo Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Walteo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Jacek 
Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ADINVEST Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, Belanco Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz Włodzimierz Wrona i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Krakowie. 
Poza tym Pan Roman Wąsikiewicz nie jest wspólnikiem innych spółek osobowych ani innych spółek kapitałowych. 

Pan Roman Wąsikiewicz pełni funkcję członka rady nadzorczej Proshare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, członka rady 
nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej BIK Zarządzanie Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady 
nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Marathon 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa 
zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wiceprezesa zarządu Savia Karpaty Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Walteo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie oraz członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka zarządu Biuro Inwestycji 
Kraków 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym Pan Roman Wąsikiewicz nie pełni funkcji w organach innych spółek 
kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Roman Wąsikiewicz był wspólnikiem Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. 
w likwidacji z siedzibą w Krakowie, Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Belanco Limited 



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

93 

z siedzibą w Esperidon, Nikozja (Cypr), Wąsikiewicz Venture SKA w likwidacji z siedzibą w Krakowie, Wąsikiewicz VC SKA 
z siedzibą w Krakowie w likwidacji, Walteo sp. z o.o. SKA z siedzibą w Krakowie, Walteo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Walteo 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 SKA z siedzibą w Krakowie, 
Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Satus Venture Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Satus 
Venture Sp. z o.o. spółka komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego SKA z siedzibą w Krakowie, Jacek Kłeczek i wspólnicy w 
likwidacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Satus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ADINVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Włodzimierz Wrona i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Krakowie. Poza tym w okresie 
ostatnich 5 lat Pan Roman Wąsikiewicz nie był wspólnikiem innych spółek osobowych ani innych spółek kapitałowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Roman Wąsikiewicz pełnił funkcję członka rady nadzorczej Proshare Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej BIK 
Zarządzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady 
nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Satus Venture 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i członka rady nadzorczej Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Belancor Sp. 
z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu i członka zarządu SPV-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Marathon 
2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
prezesa zarządu Savia Karpaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu Walteo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i prezesa 
zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie oraz członka zarządu Biuro 
Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie i członka zarządu Jacek Kłeczek i wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, członka zarządu 
Wąsikiewicz Venture SKA w likwidacji z siedzibą w Krakowie, członka zarządu Wąsikiewicz VC SKA z siedzibą w Krakowie w 
likwidacji. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat Pan Roman Wąsikiewicz nie pełnił funkcji w organach innych spółek kapitałowych 
ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Roman Wąsikiewicz pełnił funkcję członka organu lub 
innej osoby zarządzającej wyższego szczebla, została otwarta likwidacja następujących spółek: Biuro Inwestycji Kapitałowych – 
Property Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie (wrzesień 2014 roku), Jacek Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacj i 
z siedzibą w Krakowie (grudzień 2012 roku), Wąsikiewicz Venture SKA w likwidacji z siedzibą w Krakowie (wrzesień 2014 roku), 
Wąsikiewicz VC SKA w likwidacji z siedzibą w Krakowie (wrzesień 2014 roku). Jednocześnie nie wystąpiły przypadki upadłości ani 
zarządu komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Roman Wąsikiewicz pełnił funkcję członka organu lub innej 
osoby zarządzającej wyższego szczebla. Pan Roman Wąsikiewicz pełni funkcję likwidatora w Jacek Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. 
w likwidacji z siedzibą w Krakowie, w Wąsikiewicz Venture SKA w likwidacji z siedzibą w Krakowie oraz w Wąsikiewicz VC SKA 
z siedzibą w Krakowie w likwidacji. Pan Roman Wąsikiewicz pełnił funkcję likwidatora w Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 
Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Roman Wąsikiewicz nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do 
Pana Romana Wąsikiewicza nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne, związane z obowiązkami wykonywanymi 
w przedsiębiorstwie Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Romana Wąsikiewicza nie miały miejsca żadne 
sankcje ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Roman Wąsikiewicz 
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących Emitenta 
lub jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pan Roman Wąsikiewicz nie otrzymał sądowego zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub w prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

14.1.2. RADA NADZORCZA. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: 

Jacek Kłeczek– Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Krzysztof Szewczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

Łukasz Wąsikiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

Bogumił Tokarz – Członek Rady Nadzorczej, 

Łukasz Koterwa – Członek Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki związane z pełnioną funkcją w siedzibie Emitenta: ul. Albatrosów 2,  
30-716 Kraków. 

JACEK KŁECZEK – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 

Pan Jacek Kłeczek posiada wyższe wykształcenie (mgr inż.). W roku 1992 ukończył Politechnikę Krakowską w Krakowie Wydział 
Mechaniczny (kierunek: technologia maszyn). Pan Jacek Kłeczek brał udział w wielu szkoleniach rozwijających miękkie i twarde 
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umiejętności, jak i szkoleniach branżowych. Pan Jacek Kłeczek posiadał uprawnienia i wykonywał pracę maklera papierów 
wartościowych (1990). Pan Jacek Kłeczek posiada licencję pilota akrobacyjnego PPL(A)-10334 (od 1999 roku). 

Pan Jacek Kłeczek pracował kolejno: 

- w latach 1989 – 1998 w P.P.U.H „EXPANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku kierownika logistyki, 

- w latach 1992 – 2001 w P.H. „AWIS” spółka cywilna z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora zarządzającego spółką, 

- w latach 2002 – 2004 w „EXPANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (od 2003 roku Del Monte Fresh Produce Poland  
Sp. z o.o.) kolejno na stanowisku: dyrektora logistyki, dyrektora ds. zakupu produktu krajowego, 

- w latach 2003 – 2005 w Biuro Inwestycji Kapitałowych – 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku prezesa zarządu, 

- w latach 2004 – 2009 w Equus Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach na stanowisku wiceprezesa zarządu, 

- w latach 2005 – 2014 w Spółce na stanowisku Członka Zarządu, 

- od 2007 roku w Jacek Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kolejno na stanowisku: prezesa zarządu, a obecnie 
likwidatora spółki, 

- od 2010 roku w Energia Bory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłodawie na 
stanowisku prezesa zarządu komplementariusza, 

- od 2010 roku w Energia Różanki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłodawie na 
stanowisku prezesa zarządu komplementariusza, 

- w latach 2010 – 2013 w Belanco Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr) na stanowisku dyrektora w radzie dyrektorów, 

- od 2012 roku w J. Kłeczek SKA z siedzibą w Zielonkach jako komplementariusz, 

- od 2012 roku w Satus Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie na 
stanowisku członka kluczowego personelu, 

- od 2013 roku w JK VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Zielonkach na stanowisku prezesa zarządu 
komplementariusza, partner zarządzający, 

- w latach 2014  – 2015 w Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku członka 
zarządu, 

- od 2014 roku w Adinwest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie jako 
założyciel spółki, komandytariusz, 

- od 2014 roku w Jakanawa Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach na stanowisku prezesa zarządu, 

- od 2014 roku w Seedlabs INC. w San Francisco, Kalifornia (USA) jako współzałożyciel, partner zarządzający, na stanowisku 
Buznes Developer Klastra IoT, 

- od 2015 roku w Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kolejno na stanowisku członka 
zarządu, a następnie dyrektora zarządzającego, 

- od 2015 roku w InnoVenture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku członka Komitetu Inwestycyjnego Funduszujako 
założyciel, 

- od 2015 roku w Infoinwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako założyciel, 

- od 2015 roku w Bytom Square Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu na stanowisku przewodniczącego rady nadzorczej, 

- od 2015 roku w Sher.ly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku przewodniczącego rady nadzorczej, 

- od 2015 roku w S – Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku prezesa zarządu.  

Do 2012 roku Pan Jacek Kłeczek prowadził działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem Emitenta jako wspólnik spółki 
cywilnej pod nazwą: SOVA Jacek Kłeczek w zakresie dystrybucji samolotów sportowych. Obecnie Pan Jacek Kłeczek nie prowadzi 
działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta. 

Pomiędzy Panem Jackiem Kłeczek a innymi członkami organów Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 
w przedsiębiorstwie Emitenta nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Jacek Kłeczek jest wspólnikiem JK VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonkach, 
Energia Bory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłodawie, Energia Różanki spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłodawie, J. Kłeczek SKA z siedzibą w Zielonkach, JK VC spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Zielonkach, Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, JK VC Sp. z o.o. z 
siedzibą w Zielonkach, Energia Bory Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, Energia Różanki Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, Adinwest 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Jakanawa Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, Bytom Square Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, Jacek 
Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, Infoinwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Belancor Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, Belanco Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), Evatronix Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, CFI Free Fund S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu i SeedLabs Inc. w San Francisco, Kalifornia (USA) i S – Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym Pan 
Jacek Kłeczek nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani innych spółek kapitałowych. 



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

95 

Pan Jacek Kłeczek pełni funkcję prezesa zarządu Energia Bory Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, prezesa zarządu Energia Różanki 
Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, prezesa zarządu JK VC Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, prezesa zarządu Jakanawa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Zielonkach, prezesa zarządu Jacek Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, prezesa zarządu S 
– Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka zarządu Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przewodniczącego rady 
nadzorczej Bytom Square Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przewodniczącego rady nadzorczej Smart Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, przewodniczącego rady nadzorczej Sher.ly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Proshare Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka 
rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych – Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro 
Inwestycji Kapitałowych – Kraków 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej w Biuro Inwestycji Kapitałowych – 6 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej w Biuro Inwestycji Kapitałowych Zarządzanie Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie. Pan Jacek Kłeczek pełni również funkcję likwidatora TFI SATUS w likwidacji z siedzibą w Krakowie i likwidatora Jacek 
Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie oraz członka komisji rewizyjnej Aeroklubu Krakowskiego Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym Pan Jacek Kłeczek nie pełni funkcji w organach innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Kłeczek był wspólnikiem JK VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Zielonkach, Energia Bory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Kłodawie, Energia Różanki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kłodawie, Biuro 
Inwestycji Kapitałowych – Property 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, J. Kłeczek SKA z siedzibą w Zielonkach, JK VC 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Zielonkach, Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, JK VC Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, Energia Bory Sp. z 
o.o. z siedzibą w Kłodawie, Energia Różanki Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, Adinwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Jakanawa 
Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, Bytom Square Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, Jacek Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacji z 
siedzibą w Krakowie, Infoinwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Equus Fresh Sp. z 
o.o. z siedzibą w Węgrzcach, Belanco Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), Asellus Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), Evatronix Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, Sway Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, SeedLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, CFI Free Fund SA z siedzibą 
we Wrocławiu, SeedLabs Inc. w San Francisco, Kalifornia (USA) i S – Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym w okresie 
ostatnich 5 lat Pan Jacek Kłeczek nie był wspólnikiem innych spółek osobowych ani innych spółek kapitałowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Kłeczek pełnił funkcję prezesa zarządu Energia Bory Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, prezesa 
zarządu Energia Różanki Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie, prezesa zarządu JK VC Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, prezesa 
zarządu Jakanawa Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, prezesa zarządu Jacek Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w 
Krakowie, prezesa zarządu S – Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wiceprezesa zarządu Equus Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w 
Węgrzcach, członka zarządu Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 
1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w 
Krakowie, członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przewodniczącego rady 
nadzorczej Bytom Square Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przewodniczącego rady nadzorczej Smart Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, przewodniczącego rady nadzorczej Sher.ly Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przewodniczącego rady nadzorczej NEW-
PICK Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przewodniczącego rady nadzorczej Taxi-5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
przewodniczącego rady nadzorczej Lingapp Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przewodniczącego rady nadzorczej Binary Helix S.A. 
z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Proshare Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, członka rady nadzorczej ISTV Media 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej 
Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych – 
Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych – Kraków 2 Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie, członka rady nadzorczej w Biuro Inwestycji Kapitałowych – 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady 
nadzorczej w Biuro Inwestycji Kapitałowych Zarządzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dyrektora w radzie dyrektorów Asellus 
Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), likwidatora TFI SATUS w likwidacji z siedzibą w Krakowie, członka komisji rewizyjnej Aeroklubu 
Krakowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Kłeczek nie pełnił funkcji w organach 
innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jacek Kłeczek pełnił funkcję członka organu lub innej 
osoby zarządzającej wyższego szczebla, została otwarta likwidacja: Jacek Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w 
Krakowie (grudzień 2012 roku) i Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie (wrzesień 
2014 roku). Pan Jacek Kłeczek pełni funkcję likwidatora Jacek Kłeczek i Wspólnicy Sp. z o.o. w likwidacji oraz funkcję likwidatora 
TFI Satus w likwidacji z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu komisarycznego 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jacek Kłeczek pełnił funkcję członka organu lub innej osoby zarządzającej wyższego 
szczebla. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Kłeczek nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana 
Jacka Kłeczek nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne, związane z obowiązkami wykonywanymi 
w przedsiębiorstwie Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Jacka Kłeczek nie miały miejsca żadne sankcje ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Jacek Kłeczek nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących Emitenta lub 
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jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Kłeczek nie otrzymał sądowego zakazu 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

KRZYSZTOF SZEWCZYK – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 

Pan Krzysztof Szewczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. budownictwa). W roku 1981 ukończył Politechnikę Krakowską 
Wydział Budownictwa Lądowego (kierunek: konstrukcje budowlane i inżynierskie). 

Pan Krzysztof Szewczyk pracował kolejno: 

- w latach 1990 – 1991 w PH „AWIS” spółka cywilna z siedzibą w Krakowie na stanowisku kierownika magazynu, 

- w latach 1991 – 2004 w P.P.U.H „EXPANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (obecnie Del Monte (Poland) Sp. z o.o.) kolejno na 
stanowisku: wiceprezesa zarządu, kierownika ds. inwestycji, specjalisty ds. handlu, dyrektora handlowego, wiceprezesa 
zarządu, dyrektora rynku hurtowego wiceprezesa zarządu, dyrektora sprzedaży wiceprezesa zarządu, dyrektora zakupów 
wiceprezesa zarządu, 

- w latach 2004 – 2014 w Spółce na stanowisku Członka Zarządu, 

- od 2014 roku w Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kolejno na stanowisku: członka 
zarządu, a od 2015 roku – dyrektora zarządzającego. 

Pan Krzysztof Szewczyk nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta. 

Pomiędzy Panem Krzysztofem Szewczykiem a innymi członkami organów Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego 
szczebla w przedsiębiorstwie Emitenta nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Krzysztof Szewczyk jest wspólnikiem Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Belanco Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr). Poza 
tym Pan Krzysztof Szewczyk nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani innych spółek kapitałowych. 

Pan Krzysztof Szewczyk pełni funkcję dyrektora Belanco Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), członka zarządu Belancor Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych - 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro 
Inwestycji Kapitałowych - 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych - 6 Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym Pan Krzysztof Szewczyk nie pełni funkcji w organach innych spółek kapitałowych ani 
osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Szewczyk był wspólnikiem Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Belanco Ltd. 
Z siedzibą w Nikozji (Cypr) i Biuro Inwestycji Kapitałowych - Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym w okresie 
ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Szewczyk nie był wspólnikiem spółek osobowych ani innych spółek kapitałowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Szewczyk pełnił funkcję dyrektora Belanco Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr), członka 
zarządu Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, członka zarządu 
Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych - 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka 
rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych - 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji 
Kapitałowych - 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Szewczyk nie pełnił funkcji w 
organach innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Szewczyk pełnił funkcję członka organu lub innej 
osoby zarządzającej wyższego szczebla, została otwarta likwidacja Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. w likwidacji 
z siedzibą w Krakowie (wrzesień 2014 roku). Jednocześnie nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu komisarycznego 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Szewczyk pełnił funkcję członka organu lub innej osoby zarządzającej 
wyższego szczebla. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Szewczyk nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do 
Pana Krzysztofa Szewczyka nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne, związane z obowiązkami wykonywanymi 
w przedsiębiorstwie Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Krzysztofa Szewczyka nie miały miejsca żadne 
sankcje ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Krzysztof Szewczyk nie 
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących Emitenta lub 
jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Szewczyk nie otrzymał sądowego zakazu 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

ŁUKASZ WĄSIKIEWICZ – SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ 

Pan Łukasz Wąsikiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr). W 2001 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 
Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo). W trakcie studiów Pan Łukasz Wąsikiewicz ukończył również Szkołę Prawa 
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Niemieckiego współorganizowaną przez Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Moguncji i Uniwersytet Jagielloński. 
Ponadto Pan Łukasz Wąsikiewicz brał udział w szeregu kursów i szkoleń z zakresu doradztwa podatkowego, księgowości 
i finansów, zarządzania ryzykiem, jak również w szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności „miękkich”: sprzedaż, 
negocjacje, coaching i mentoring, zarządzanie relacją, przywództwo, zarządzanie zespołem i inne. Pan Łukasz Wąsikiewicz 
posiada uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego (nr licencji 10658). 

Pan Łukasz Wąsikiewicz pracował kolejno: 

- w latach 1996 – 2000 w Spółce na stanowisku Prezesa Zarządu, 

- od 2001 roku w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obecnie na stanowisku Senior Manager.  

Pan Łukasz Wąsikiewicz jest wykładowcą w London School of Accountancy and Management. Pan Łukasz Wąsikiewicz był 
również prowadzącym wielu szkoleń, seminariów i warsztatów o tematyce podatkowej. Pan Łukasz Wąsikiewicz nie prowadzi 
działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.  

Pan Łukasz Wąsikiewicz jest synem Pana Romana Wąsikiewicza, Członka Zarządu. Poza tym pomiędzy Panem Łukaszem 
Wąsikiewiczem a innymi członkami organów Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w przedsiębiorstwie 
Emitenta nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Łukasz Wąsikiewicz nie jest wspólnikiem spółek osobowych. Pan Łukasz Wąsikiewicz jest wspólnikiem Belancor Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, Centrum Monitorowania Opinii Internautów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, AutoGo Plus Sp. z o.o.  
z siedzibą w Nowym Sączu oraz Sales Market Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Poza tym Pan Łukasz Wąsikiewicz nie jest 
wspólnikiem spółek osobowych ani innych spółek kapitałowych. 

Pan Łukasz Wąsikiewicz pełni funkcję członka rady nadzorczej Centrum Monitorowania Opinii Internautów Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie oraz funkcję przewodniczącego rady nadzorczej AutoGo Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. Poza tym Pan 
Łukasz Wąsikiewicz nie pełni funkcji w organach innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Wąsikiewicz był wspólnikiem Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Centrum 
Monitorowania Opinii Internautów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, AutoGo Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu oraz 
Sales Market Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Wąsikiewicz nie był wspólnikiem 
spółek osobowych ani innych spółek kapitałowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Wąsikiewicz pełnił funkcję członka rady nadzorczej Centrum Monitorowania Opinii 
Internautów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz funkcję przewodniczącego rady nadzorczej AutoGo Plus Sp. z o.o. z siedzibą 
w Nowym Sączu. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Wąsikiewicz nie pełnił funkcji w organach innych spółek 
kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, 
w których Pan Łukasz Wąsikiewicz pełnił funkcję członka organu lub innej osoby zarządzającej wyższego szczebla.  

W okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Wąsikiewicz nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do 
Pana Łukasza Wąsikiewicza nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne, związane z obowiązkami wykonywanymi 
w przedsiębiorstwie Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Łukasza Wąsikiewicza nie miały miejsca żadne 
sankcje ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Łukasz Wąsikiewicz 
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących Emitenta 
lub jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Wąsikiewicz nie otrzymał sądowego zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub w prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

BOGUMIŁ TOKARZ – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

Pan Bogumił Tokarz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. mechanik). W roku 1981 ukończył Politechnikę Krakowską Wydział 
Mechaniczny (kierunek: systemy i urządzenia energetyczne). 

Pan Bogumił Tokarz pracował kolejno: 

- w latach 1981 – 1990 w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Krakowie na stanowisku starszego inspektora, 

- w latach 1990 – 1993 w PH „AWIS” spółka cywilna z siedzibą w Krakowie kolejno na stanowisku: kierownika magazynu, 
dyrektora handlowego i specjalisty d/s handlu, 

- w latach 1993 – 1998 w P.P.U.H. „EXPANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kolejno na stanowisku: zastępcy prezesa ds. 
handlu, zastępcy prezesa i dyrektora handlowego, 

- w latach 1998 – 2002 w „AWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku menadżera rynku platform logistycznych, 

- w latach 2002 – 2003 w P.P.U.H. „EXPANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku menadżera rynku platform 
logistycznych i menadżera ds. klientów kluczowych, 

- w latach 2004 – 2014 w Spółce na stanowisku Członka Zarządu, 
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- od 2007 roku w Biuro Inwestycji Kapitałowych-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kolejno na stanowisku: prezesa zarządu, a od 
2015 roku – dyrektora zarządzającego. 

Pan Bogumił Tokarz nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta. 

Pomiędzy Panem Bogumiłem Tokarz a innymi członkami organów Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla  
w przedsiębiorstwie Emitenta nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Bogumił Tokarz jest wspólnikiem BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 SKA z siedzibą w Krakowie, Belanco Ltd. z siedzibą 
w Nikozji (Cypr) i Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym Pan Bogumił Tokarz nie jest wspólnikiem innych spółek 
osobowych ani innych spółek kapitałowych. 

Pan Bogumił Tokarz pełni funkcję członka zarządu Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro 
Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Sosnowiec 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych - 5 Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie oraz członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych - 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym Pan 
Bogumił Tokarz nie pełni funkcji w organach innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Bogumił Tokarz był wspólnikiem BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 SKA z siedzibą w Krakowie, 
Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Biuro Inwestycji Kapitałowych - Property Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, BIK -Property 
Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Krakowie, Belanco Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr) i Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym 
w okresie ostatnich 5 lat Pan Bogumił Tokarz nie był wspólnikiem innych spółek osobowych ani innych spółek kapitałowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Bogumił Tokarz pełnił funkcję prezesa zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych - 2 Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, członka zarządu Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka zarządu BIK Zarządzanie Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie, członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, 
członka zarządu Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro 
Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, członka rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych - 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, członka rady 
nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych - 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat Pan Bogumił 
Tokarz nie pełnił funkcji w organach innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Bogumił Tokarz pełnił funkcję członka organu lub innej 
osoby zarządzającej wyższego szczebla, została otwarta likwidacja Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. w likwidacji 
z siedzibą w Krakowie (wrzesień 2014 roku). W trakcie likwidacji Pan Bogumił Tokarz pełnił funkcję likwidatora Biuro Inwestycji 
Kapitałowych – Property Sp. z o.o.  Jednocześnie nie wystąpiły przypadki upadłości ani zarządu komisarycznego w odniesieniu do 
podmiotów, w których Pan Bogumił Tokarz pełnił funkcję członka organu lub innej osoby zarządzającej wyższego szczebla. Pan 
Bogumił Tokarz pełni funkcję prezesa zarządu komplementariusza Biuro Inwestycji Kapitałowych - 2 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Krakowie w likwidacji (likwidacja od czerwca 2014 roku).  

W okresie ostatnich 5 lat Pan Bogumił Tokarz nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana 
Bogumiła Tokarza nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne, związane z obowiązkami wykonywanymi 
w przedsiębiorstwie Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Bogumiła Tokarza nie miały miejsca żadne sankcje 
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Bogumił Tokarz nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących Emitenta lub 
jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pan Bogumił Tokarz nie otrzymał sądowego zakazu 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

ŁUKASZ KOTERWA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

Pan Łukasz Koterwa posiada wykształcenie wyższe (mgr). W 2004 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział 
Zarządzania (kierunek: zarządzanie i marketing). W trakcie studiów w 2001 roku Pan Łukasz Koterwa wyjechał na półroczne 
stypendium do Bredy (Holandia), gdzie uzyskał w 2004 roku tytuł licencjata w International Business School. W 2009 roku Pan 
Łukasz Koterwa ukończył również studia podyplomowe „Metody wyceny spółek kapitałowych”, organizowane przez Szkołę 
Główną Handlowa w Warszawie. Ponadto Pan Łukasz Koterwa brał udział w licznych szkoleniach z zakresu  finansów  
i zarządzania ryzykiem, funkcjonowania GPW, wymogów rynku kapitałowego oraz ładu korporacyjnego. 

Pan Łukasz Koterwa pracował kolejno: 

- w latach 2004 – 2005 w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku audytora, 

- w latach 2005 – 2006 w Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA z siedzibą w Woluwe-Saint Lambert (Belgia) na stanowisku 
starszego audytora, 

- w latach 2006 – 2007 w Johnson Controls International BCVBA z siedzibą w Brukseli (Belgia) na stanowisku audytora 
wewnętrznego, 
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- w latach 2007 – 2012 w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku managera w grupie ds. 
rynków kapitałowych, 

- od 2012 roku w EDF Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku członka zarządu i dyrektora ds. finansów i 
zarządzania ryzykiem. 

Pan Łukasz Koterwa nie prowadzi działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem Emitenta.  

Pomiędzy Panem Łukaszem Koterwą a innymi członkami organów Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla  
w przedsiębiorstwie Emitenta nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Łukasz Koterwa nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani spółek kapitałowych. 

Pan Łukasz Koterwa pełni funkcję członka zarządu EDF Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz funkcję członka rady 
nadzorczej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „TOREC” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Poza tym Pan Łukasz Koterwa nie 
pełni funkcji w organach innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Koterwa nie był wspólnikiem spółek osobowych ani spółek kapitałowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Koterwa pełnił funkcję członka zarządu EDF Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w  Krakowie oraz 
funkcję członka rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „TOREC” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Poza tym w 
okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Koterwa nie pełnił funkcji w organach innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, 
w których Pan Łukasz Koterwa pełnił funkcję członka organu lub innej osoby zarządzającej wyższego szczebla. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Koterwa nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana 
Łukasza Koterwy nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne, związane z obowiązkami wykonywanymi 
w przedsiębiorstwie Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Łukasza Koterwy nie miały miejsca żadne sankcje ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Łukasz Koterwa nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących Emitenta lub 
jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pan Łukasz Koterwa nie otrzymał sądowego zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub w prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

14.1.3. INNE OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA 

Z uwagi posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, miejsce zajmowane w strukturze organizacyjnej Emitenta, jak 
również przyznany zakres kompetencji wskazane poniżej osoby zarządzające wyższego szczebla mają znaczenie dla stwierdzenia, 
że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością.  

KRZYSZTOF MUCHA – PROKURENT 

Pan Krzysztof Mucha posiada wykształcenie wyższe (mgr). W 2003 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział 
Ekonomii (kierunek: ekonomika nieruchomości i inwestycji). Pan Krzysztof Mucha ukończył również studia podyplomowe w 
zakresie szacowania nieruchomości. Pan Krzysztof Mucha posiada licencję pośrednika nieruchomości nr 4384. 

Pan Krzysztof Mucha pracował kolejno: 

- w latach 2004 – 2006 w Firmie Kontrakty Nieruchomości Anna Jasińska-Kraska z siedzibą w Krakowie na stanowisku 
pośrednika w obrocie nieruchomościami, 

- od 2006 roku w Spółce kolejno na stanowisku: specjalisty ds. nieruchomości, menadżera ds. najmu, Business Development 
Manager i prokurenta. 

Pan Krzysztof Mucha prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa, zarządzania 
oraz doradztwa w obrocie nieruchomościami. 

Pomiędzy Panem Krzysztofem Muchą a członkami organów Emitenta oraz innymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla w 
przedsiębiorstwie Emitenta nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Krzysztof Mucha nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani spółek kapitałowych. 

Pan Krzysztof Mucha nie pełni funkcji w organach spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Mucha nie był wspólnikiem spółek osobowych ani spółek kapitałowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Mucha nie pełnił funkcji w organach spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, 
w których Pan Krzysztof Mucha pełnił funkcję członka organu lub innej osoby zarządzającej wyższego szczebla. 
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W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Mucha nie został skazany wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana 
Krzysztofa Muchy nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne, związane z obowiązkami wykonywanymi 
w przedsiębiorstwie Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pana Krzysztofa Muchy nie miały miejsca żadne sankcje 
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Krzysztof Mucha nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących Emitenta lub 
jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Mucha nie otrzymał sądowego zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub w prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

KAROLINA NOWAK  – DYREKTOR FINANSOWY 

Pani Karolina Nowak posiada wykształcenie wyższe (mgr). Pani Karolina Nowak ukończyła Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie: w 2006 roku studia na kierunku: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (specjalność: ekonometria), 
a w 2007 roku studia na kierunku: Stosunków międzynarodowych (specjalność: media i komunikowanie). Pani Karolina Nowak 
ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami na Akademii Leona Koźmińskiego  
w Warszawie.   

Pani Karolina Nowak pracowała kolejno: 

- w latach 2006 – 2007 w Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie na stanowisku kontrolera finansowego, 

- od 2008 roku w Spółce kolejno na stanowisku: analityk finansowy, manager ds. finansowych i Dyrektor Finansowy, 

- w latach 2011 – 2014 w BIK Zarządzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku członka zarządu, 

- w latach 2012 – 2014 w SPV-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku członka zarządu. 

Pani Karolina Nowak nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności gospodarczej. 

Pomiędzy Panią Karoliną Nowak a członkami organów Emitenta oraz innymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla  
w przedsiębiorstwie Emitenta nie występują powiązania rodzinne. 

Pani Karolina Nowak nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani spółek kapitałowych. 

Pani Karolina Nowak nie pełni funkcji w organach spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pani Karolina Nowak nie była wspólnikiem spółek osobowych ani spółek kapitałowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pani Karolina Nowak pełniła funkcję członka zarządu BIK Zarządzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i 
członka zarządu SPV-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat Pani Karolina Nowak nie pełniła funkcji 
w organach innych spółek kapitałowych ani osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, 
w których Pani Karolina Nowak pełniła funkcję członka organu lub innej osoby zarządzającej wyższego szczebla.  

W okresie ostatnich 5 lat Pani Karolina Nowak nie została skazana wyrokiem sądu. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pani 
Karoliny Nowak nie miały miejsca żadne oficjalne oskarżenia publiczne związane z obowiązkami wykonywanymi 
w przedsiębiorstwie Emitenta. W okresie ostatnich 5 lat w stosunku do Pani Karoliny Nowak nie miały miejsca żadne sankcje ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pani Karolina Nowak nie otrzymała 
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących Emitenta lub 
jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego. W okresie ostatnich 5 lat Pani Karolina Nowak nie otrzymała sądowego zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub w prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

W opinii Emitenta oprócz osób wskazanych powyżej oraz w pkt 14.1.1. nie istnieją inne osoby zarządzające wyższego szczebla, 
które miałyby znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją 
działalnością. 

14.2. KONFLIKT INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA 

14.2.1. KONFLIKT INTERESÓW. 

Pomiędzy Panem Romanem Wąsikiewiczem (Członek Zarządu) a Panem Łukaszem Wąsikiewiczem (Członek Rady Nadzorczej) 
istnieją powiązania rodzinne: Pan Roman Wąsikiewicz jest ojcem Pana Łukasza Wąsikeiwicza. W związku z tym istnieje ryzyko 
wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami tych osób wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub 
obowiązkami. Poza tym nie występują potencjalne konflikty interesów u osób, wskazanych w pkt 14.1. Prospektu Emisyjnego, 
pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

14.2.2. UMOWY I POROZUMIENIA ZAWARTE ODNOŚNIE POWOŁANIA CZŁONKÓW ORGANÓW EMITENTA  

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą (§ 24 ust. 1 Statutu). Członkowie Rady Nadzorczej są 
powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia (§ 19 ust. 1 Statutu).  
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Zgodnie z art. 371 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. 

Według wiedzy Emitenta nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub 
innymi osobami, na mocy których osoby wskazane wyżej w pkt 14.1. Prospektu Emisyjnego zostały wybrane na Członków 
Zarządu albo Członków Rady Nadzorczej albo osoby zarządzające wyższego szczebla. 

14.2.3. UZGODNIONE OGRANICZENIA W ZBYWANIU AKCJI EMITENTA. 

Osoby, o których mowa w pozycji 14.1. Prospektu Emisyjnego, nie posiadają akcji Emitenta. 

Nie istnieją żadne ograniczenia uzgodnione przez osoby, o których mowa w pozycji 14.1. Prospektu Emisyjnego, w zakresie 
zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta. 

15. WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA 

15.1. WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) ORAZ 
PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA I JEGO PODMIOTY ZALEŻNE ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ 
SPÓŁKI LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH.  

Poniżej przedstawione zostały informacje na temat wysokości wynagrodzenia wypłaconego w 2014 roku na rzecz osób, które 
pełniły w 2014 roku funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz w 2015 roku na rzecz osób , które pełniły w 2015 
roku funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Ponadto przedstawione zostały informacje na temat wysokości 
wynagrodzenia wypłaconego w latach 2014 i 2015 na rzecz innych osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. 

15.1.1. ZARZĄD. 

Wynagrodzenia Członków Zarządu w 2014 roku wynikały z indywidualnych umów o pracę i wyniosły: 

Pan Mirosław Koszany: 197.593,93 zł, w tym 16.500 zł z tytułu premii regulaminowej, 

Pan Roman Wąsikiewicz: 301.093,93 zł, 

Pan Jacek Kłeczek: 61.093,93 zł, 

Pan Krzysztof Szewczyk: 61.093,93 zł. 

Pan Bogumił Tokarz nie był zatrudniony w Spółce. 

W 2014 roku Członkom Zarządu nie były przyznane żadne inne wynagrodzenia za usługi przez nich świadczone na rzecz Spółki. 

W 2014 roku Członkowie Zarządu (za wyjątkiem Pana Mirosława Koszanego) nie otrzymali wynagrodzenia na podstawie planu 
premii. W 2014 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia na podstawie podziału zysków ani w formie opcji na 
akcje.  

W 2014 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali żadnych świadczeń w naturze.  

W 2014 roku Pan Mirosław Koszany uzyskał wynagrodzenie: 

1) w kwocie 7.800 zł z tytułu umowy, zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o., której przedmiotem było 
świadczenie usług doradztwa w zakresie organizacji prac spółki,  

2) w kwocie 23.400 zł z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Biuro Inwestycji Kapitałowych 
– 2 Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie realizacji inwestycji związanych ze 
wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz usług w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, a także sporządzanie 
operatów szacunkowych, 

3) w kwocie 9.000 zł z tytułu umowy, zawartej z BIK Zarządzanie Sp. z o.o., której przedmiotem było wykonywanie funkcji 
prezesa zarządu, 

4) w kwocie 27.000 zł z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z BIK Zarządzanie Sp. z o.o. 
której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie realizacji inwestycji związanych ze wznoszeniem 
budynków i ich utrzymaniem oraz usług w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, a także sporządzanie operatów 
szacunkowych, oraz  

5) w kwocie 13.500 zł z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Savia Karpaty Sp. z o.o., której 
przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie realizacji inwestycji związanych ze wznoszeniem 
budynków i ich utrzymaniem oraz usług w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, a także sporządzanie operatów 
szacunkowych.  

W 2014 roku Pan Roman Wąsikiewicz uzyskał wynagrodzenie w kwocie 37.800 zł z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej 
Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. Ponadto Walteo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, której 
akcjonariuszem jest Pan Roman Wąsikiewicz, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskała wynagrodzenie  w 
kwocie 27.000 zł z tytułu umowy zawartej z Savia Karpaty Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i 
zarządzania w zakresie prowadzenia działalności, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji związanych ze wznoszeniem 
budynków i ich utrzymaniem oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych. 
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W 2014 roku Pan Jacek Kłeczek uzyskał wynagrodzenie w kwocie 37.800 zł z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Biuro 
Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. Ponadto JK VC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, której akcjonariuszem jest 
Pan Jacek Kłeczek, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskała wynagrodzenie w kwocie 27.000 zł z tytułu umowy 
zawartej z Savia Karpaty Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie prowadzenia 
działalności, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji związanych ze wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz 
doradztwa w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych. 

W 2014 roku Pan Krzysztof Szewczyk uzyskał wynagrodzenie w kwocie 37.800 zł z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej 
Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o.  

W 2014 roku Pan Bogumił Tokarz uzyskał wynagrodzenie w kwocie 56.293,93 zł z tytułu umowy o pracę na stanowisku prezesa 
zarządu, zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o.  

Poza tym w 2014 roku Członkom Zarządu nie zostały wypłacone inne wynagrodzenia ani nagrody w podmiotach zależnych od 
Emitenta. 

Wynagrodzenia Członków Zarządu w I półroczu 2015 roku wynikały z indywidualnych umów o pracę i wyniosły: 

Pan Mirosław Koszany: 62.000,00 zł, w tym 2.200 zł z tytułu premii regulaminowej, 

Pan Roman Wąsikiewicz: 43.093,93 zł. 

W I półroczu 2015 roku Członkom Zarządu nie były przyznane żadne inne wynagrodzenia za usługi przez nich świadczone na 
rzecz Spółki. 

W I półroczu 2015 roku Pan Roman Wąsikiewicz nie otrzymał wynagrodzenia na podstawie planu premii. W I półroczu 2015 roku 
Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia na podstawie podziału zysków ani w formie opcji na akcje. 

W I półroczu 2015 roku Członkowie Zarządu nie otrzymali żadnych świadczeń w naturze.  

W I półroczu 2015 roku Pan Mirosław Koszany uzyskał wynagrodzenie: 

1) w kwocie 15.600 zł netto z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Biuro Inwestycji 
Kapitałowych – 2 Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie realizacji inwestycji 
związanych ze wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz usług w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, a także 
sporządzanie operatów szacunkowych, 

2) w kwocie 9.000 zł netto z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Savia Karpaty Sp. z o.o., 
której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie realizacji inwestycji związanych ze wznoszeniem 
budynków i ich utrzymaniem oraz usług w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, a także sporządzanie operatów 
szacunkowych, 

3) w kwocie 15.000 zł netto z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z BIK Zarządzanie Sp. z 
o.o., której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie realizacji inwestycji związanych ze 
wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz usług w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, a także sporządzanie 
operatów szacunkowych, 

4) w kwocie 16.000 zł netto z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie realizacji 
inwestycji związanych ze wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz usług w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, a 
także sporządzanie operatów szacunkowych, 

5) w kwocie 9.000 zł netto z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie realizacji 
inwestycji związanych ze wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz usług w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, a 
także sporządzanie operatów szacunkowych, oraz  

6) w kwocie 13.380 zł netto z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie realizacji 
inwestycji związanych ze wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz usług w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, a 
także sporządzanie operatów szacunkowych. 

W I półroczu 2015 roku Pan Roman Wąsikiewicz uzyskał wynagrodzenie w kwocie 18.546,97 zł z tytułu umowy o pracę na 
stanowisku członka zarządu, zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o.  

Ponadto Walteo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, której akcjonariuszem jest Pan Roman Wąsikiewicz, w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej uzyskała wynagrodzenie: 

1) w kwocie 18.000 zł netto z tytułu umowy zawartej z Savia Karpaty Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług 
doradztwa i zarządzania w zakresie prowadzenia działalności, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji związanych ze 
wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, 

2) wynagrodzenie w kwocie 67.800 zł netto z tytułu umowy zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., której 
przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie prowadzenia działalności, w szczególności w zakresie 
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realizacji inwestycji związanych ze wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości 
komercyjnych, oraz  

3) wynagrodzenie w kwocie 135.356 zł netto z tytułu umowy zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., 
której przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie prowadzenia działalności, w szczególności w 
zakresie realizacji inwestycji związanych ze wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz doradztwa w zakresie rynku 
nieruchomości komercyjnych. 

Poza tym w I półroczu 2015 roku Członkom Zarządu nie zostały wypłacone inne wynagrodzenia ani nagrody w podmiotach 
zależnych od Emitenta. 

15.1.2. RADA NADZORCZA 

W 2014 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia.  

W 2014 roku Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznane żadne wynagrodzenia za usługi przez nich świadczone na rzecz 
Spółki. 

W 2014 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału zysków ani  
w formie opcji na akcje.  

W 2014 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń w naturze.  

W 2014 roku Pani Magdalena Kosińska uzyskała wynagrodzenie w kwocie 37.880 zł z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej 
Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o.  

Poza tym w 2014 roku Członkom Rady Nadzorczej nie zostały wypłacone wynagrodzenia ani nagrody w podmiotach zależnych od 
Emitenta. 

W I półroczu 2015 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia.  

W I półroczu 2015 roku Członkom Rady Nadzorczej nie były przyznane żadne wynagrodzenia za usługi przez nich świadczone na 
rzecz Spółki. 

W I półroczu 2015 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia na podstawie planu premii lub podziału 
zysków ani w formie opcji na akcje.  

W I półroczu 2015 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali żadnych świadczeń w naturze.  

W I półroczu 2015 roku Pan Jacek Kłeczek uzyskał wynagrodzenie w kwocie 19.093,93 zł z tytułu umowy o pracę na stanowisku 
członka zarządu, zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. Ponadto JK VC Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością SKA, której akcjonariuszem jest Pan Jacek Kłeczek, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
uzyskała wynagrodzenie: 

1) w kwocie 18.000 zł netto z tytułu umowy zawartej z Savia Karpaty Sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług 
doradztwa i zarządzania w zakresie prowadzenia działalności, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji związanych ze 
wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych, oraz  

2) wynagrodzenie w kwocie 92.280 zł netto z tytułu umowy zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., której 
przedmiotem było świadczenie usług doradztwa i zarządzania w zakresie prowadzenia działalności, w szczególności w zakresie 
realizacji inwestycji związanych ze wznoszeniem budynków i ich utrzymaniem oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości 
komercyjnych. 

W I półroczu 2015 roku Pan Krzysztof Szewczyk uzyskał wynagrodzenie w kwocie 19.238,69 zł z tytułu umowy o pracę na 
stanowisku członka zarządu, zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. oraz wynagrodzenie w kwocie 70.200 
zł z tytułu umowy zlecenia zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., której przedmiotem był świadczenie 
usługi doradztwa w zakresie organizacji pracy spółki. 

W I półroczu 2015 roku Pan Bogumił Tokarz uzyskał wynagrodzenie w kwocie 14.893,93 zł z tytułu umowy o pracę na stanowisku 
prezesa zarządu, zawartej z Biuro Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. 

Poza tym w I półroczu 2015 roku Członkom Rady Nadzorczej nie zostały wypłacone wynagrodzenia ani nagrody w podmiotach 
zależnych od Emitenta. 

Emitenta deklaruje, że do końca 2015 roku wprowadzi transparentną politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 

15.1.3. INNE OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA 

W 2014 roku Pan Krzysztof Mucha otrzymał wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kwocie: 114.729,34 zł. 

W 2014 roku Pani Karolina Nowak otrzymała wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kwocie: 91.393,32 zł. 

W I półroczu 2015 roku Pan Krzysztof Mucha otrzymał wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kwocie: 51.886,23 zł. 

W I półroczu 2015 roku Pani Karolina Nowak otrzymała wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kwocie: 69.179,87 zł. 

W 2014 roku i w I półroczu 2015 roku Panu Krzysztofowi Mucha i Pani Karolinie Nowak nie były przyznane żadne inne 
wynagrodzenia za usługi przez nich świadczone na rzecz Spółki. 
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W 2014 roku i w I półroczu 2015 roku Pan Krzysztof Mucha i Pani Karolina Nowak nie otrzymali wynagrodzenia na podstawie 
planu premii lub podziału zysków ani w formie opcji na akcje.  

W 2014 roku i w I półroczu 2015 roku Pan Krzysztof Mucha i Pani Karolina Nowak nie otrzymali żadnych świadczeń w naturze.  

W 2014 roku Pan Krzysztof Mucha uzyskał wynagrodzenie w kwocie 22.800 zł z tytułu umowy zawartej z BIK Zarządzanie Sp. 
z o.o., wynagrodzenie w kwocie 3.000 zł z tytułu umowy zawartej z Savia Karpaty Sp. z o.o. oraz wynagrodzenie w kwocie 6.000 
zł z tytułu umowy zawartej z MARATHON- 2 Sp. z o.o. 

W I półroczu 2015 roku Pan Krzysztof Mucha uzyskał wynagrodzenie w kwocie 36.939,73 zł netto z tytułu umowy zawartej w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Savia Karpaty Sp. z o.o., wynagrodzenie w kwocie 8.646,53 zł netto z tytułu 
umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., 
wynagrodzenie w kwocie 21.657,24 zł netto z tytułu umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Biuro 
Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., wynagrodzenie w kwocie 24.751 zł netto z tytułu umowy zawartej w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej z Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. oraz wynagrodzenie w kwocie 
2.500 zł z tytułu umowy zlecenia zawartej z MARATHON- 2 Sp. z o.o. 

W 2014 roku Pani Karolina Nowak uzyskała wynagrodzenie w kwocie 13.500 zł z tytułu umowy zlecenia zawartej z BIK 
Zarządzanie Sp. z o.o., wynagrodzenie w kwocie 3.000 zł z tytułu umowy zlecenia zawartej z Savia Karpaty Sp. z o.o. oraz 
wynagrodzenie w kwocie 6.000 zł z tytułu umowy zlecenia, zawartej z MARATHON- 2 Sp. z o.o. 

W I półroczu 2015 roku Pani Karolina Nowak uzyskała wynagrodzenie w kwocie 6.000 zł z tytułu umowy zlecenia, zawartej 
z MARATHON- 2 Sp. z o.o. 

Poza tym w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku Panu Krzysztofowi Mucha i Pani Karolinie Nowak nie zostały wypłacone 
wynagrodzenia ani nagrody w podmiotach zależnych od Emitenta. 

15.2. OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA 
RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE ŚWIADCZENIA 

Emitent ani jego podmioty zależne nie wydzieliły ani nie zgromadziły żadnej kwoty na świadczenia rentowe, emerytalne lub 
podobne świadczenia. 

16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO 

16.1. DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES PRZEZ JAKI CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPRAWOWALI SWOJE FUNKCJE 

16.1.1. ZARZĄD 

W dniu 28 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Mirosława Koszanego i Pana Romana Wąsikiewicza do składu 
Zarządu na wspólną trzyletnią kadencję. 

Obecna kadencja Zarządu zakończy się w dniu 28 grudnia 2017 roku, przy czym mandaty Członków Zarządu wygasną najpóźniej 
w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016. 

16.1.2. RADA NADZORCZA. 

W dniu 11 czerwca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: Pan 
Jacek Kłeczek, Pan Bogumił Tokarz, Pan Krzysztof Szewczyk, Pan Łukasz Wąsikiewicz i Pan Łukasz Koterwa.  

Obecna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się z dniem 11 czerwca 2019 roku, przy czym mandaty Członków Rady Nadzorczej 
wygasną najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 
roku. 

16.2. INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORUJĄCYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA 
WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY. 

Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę. Na wypadek rozwiązania stosunku pracy nie są 
przewidziane żadne dodatkowe świadczenia. 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania przez Walne Zgromadzenie. Na wypadek zaprzestania 
pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej nie są przewidziane żadne dodatkowe świadczenia. 

Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 czerwca 2015 roku i z dnia 24 czerwca 2015 roku Panu 
Łukaszowi Koterwie zostało przyznane wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł brutto 
miesięcznie, począwszy od dnia 1 lipca 2015 roku. Emitent nie wyklucza, że w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków 
Członków Rady Nadzorczej na skutek uzyskania przez emitenta statusu spółki publicznej wynagrodzenia zostaną przyznane 
wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. 
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16.3. INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA.  

Zgodnie z § 19 ust. 5 zdanie trzecie Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu komitet audytu, przy czym w przypadku 
gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza. 

Komitet Audytu będzie działał w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku 
poz. 1011). 

W skład Rady Nadzorczej wchodzi Pan Łukasz Koterwa, który spełnia warunki, przewidziane w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 
2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 
nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1011) w zakresie niezależności oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie 
rachunkowości. Główny akcjonariusz Emitenta zadeklarował, że będzie popierał powołanie drugiego niezależnego członka 
Walnego Zgromadzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń. Emitent nie planuje w najbliższym czasie powołania 
takiej komisji. 

16.4. OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO. 

Emitent zamierza stosować w przyszłości wszystkie zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW”, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 roku, za wyjątkiem: zasady II.1. punkt 9a, 
zasady III.6. oraz zasady IV.10. 
Opis zasad, których Emitent nie zamierza stosować wraz z wyjaśnieniem przyczyn zamieszczono poniżej: 
1) Zgodnie z zasadą II.1. punkt 9a Spółka ma zamieszczać na stronie internetowej zapis przebiegu obrad Walnego 

Zgromadzenia, w formie audio lub wideo.  
Emitent będzie rejestrować obrady Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio, który następnie będzie zamieszczać na 
stronie internetowej. Jednak ze względu na znaczne koszty Emitent nie będzie rejestrować obrad Walnego Zgromadzenia w 
formie zapisu wideo. W ocenie Zarządu ponoszone w związku z tym koszty byłyby niewspółmierne wobec prawdopodobnej 
skali zainteresowania inwestorów tego rodzaju udogodnieniem. 

2) Zgodnie z zasadą III.2. przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki 
i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W sytuacji gdy w Spółce w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 
maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1011) będzie działał Komitet Audytu, w skład którego 
będzie wchodził jeden członek, który powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie 
rachunkowości lub rewizji finansowej, wprowadzenie do Rady Nadzorczej dodatkowego niezależnego członka Rady 
Nadzorczej wydaje się zbyteczne. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Pan Łukasz Koterwa, który spełnia warunki, 
przewidziane w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 
1011) w zakresie niezależności oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości. Główny akcjonariusz Emitenta 
zadeklarował, że będzie popierał powołanie drugiego niezależnego członka Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym 
Zgromadzeniu. 

3) Zgodnie z zasadą III.2. przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki 
i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. 
W sytuacji gdy w Spółce w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 
roku poz. 1011) będzie działał Komitet Audytu, w skład którego będzie wchodził jeden członek, który powinien spełniać 
warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wprowadzenie do Rady 
Nadzorczej dodatkowego niezależnego członka Rady Nadzorczej wydaje się zbyteczne. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 
Pan Łukasz Koterwa, który spełnia warunki, przewidziane w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 1011) w zakresie niezależności oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości. 
Główny akcjonariusz Emitenta zadeklarował, że będzie popierał powołanie drugiego niezależnego członka Rady Nadzorczej 
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

4) Zgodnie z zasadą IV.10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się  
w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. 
Ze względu na znaczne koszty Emitent nie będzie rejestrować ani nie będzie transmitować obrad Walnego Zgromadzenia. 
W ocenie Zarządu ponoszone w związku z tym koszty byłyby niewspółmierne wobec prawdopodobnej skali zainteresowania 
inwestorów tego rodzaju udogodnieniem. 
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17. ZATRUDNIENIE 

17.1. ZATRUDNIENIE W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI. 

17.1.1. EMITENT. 

W tabeli poniżej zostały przedstawione dane na temat liczby pracowników Emitenta na koniec każdego roku obrotowego 
objętego Historycznymi Informacjami Finansowymi. 

Lp. Stan na dzień Liczba zatrudnionych 

1. 31 grudnia 2012 roku 12 

2. 31 grudnia 2013 roku 12 

3. 31 grudnia 2014 roku 13 

Źródło: Emitent 

W dacie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent zatrudnia na podstawie umów o pracę 12 osób. 

Emitent obecnie nie korzysta z pracowników czasowych. 

Pod względem geograficznym 100% pracowników Emitenta zatrudnionych jest w Krakowie. 

W Grupie Kapitałowej Emitenta nie funkcjonują związki zawodowe. 

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudnia na podstawie umów o pracę 
16 osób, z czego Emitent 12. 

17.2. POSIADANE PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH AKCJE I OPCJE NA 
AKCJE EMITENTA. 

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta. 

Na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu 
Motywacyjnego w Spółce został uruchomiony program motywacyjny, który polegać będzie na przyznaniu osobom, których praca 
ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki, uprawnienia do objęcia w przyszłości Akcji Spółki po ustalonej cenie. Szczegółowe 
zasady realizacji Programu Motywacyjnego będzie określać „Regulamin Programu Motywacyjnego”, który zostanie uchwalony 
przez Radę Nadzorczą. 

Zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, 
Spółka wyemitowała od 1 do 69.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie. Emisja warrantów 
subskrypcyjnych nastąpi w ramach trzech procesów emisyjnych uruchamianych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 2017 oraz 2018. 

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są:  

1) członkowie Zarządu Spółki objęci sporządzoną przez Radę Nadzorczą listą uczestników programu oraz  

2) pracownicy i współpracownicy Spółki i jednostek zależnych od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ze zm.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczący 
pracę albo usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pełniący funkcje w organach, którzy uczestniczą 
w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do 
zwiększenia jej przychodów i zysków – objęci sporządzoną przez Zarząd listą uczestników programu; 

którzy spełnili określony uchwałą w sprawie programu motywacyjnego warunek uprawniający do objęcia określonej dla danej 
osoby liczby Akcji serii J. 

Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 Akcji Spółki serii J. Osoby uprawnione będą mogły obejmować 
Akcje serii J w następujących terminach: 

1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 wydawane za pierwszy rok realizacji programu – 
w terminie od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; 

2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 wydawane za drugi rok realizacji programu – 
w terminie od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; 

3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 wydawane za trzeci rok realizacji programu – w 
terminie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 
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Prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają, w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji Serii J we wskazanych 
terminach. Prawo do objęcia Akcji Serii J będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu akcji, zgodnie 
z art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz w sprawie zmian  
Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie większą niż 69.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 
69.000 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania osobom posiadającym warranty 
subskrypcyjne serii A praw do objęcia Akcji Serii J. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 lipca 2015 roku. 

Uchwały nr 18-20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku zostały zaprotokołowane w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Romanę Gruskoś, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie (Rep. A nr 2104/2015). 

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Emitenta. 

17.3. OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA.  

Na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu 
Motywacyjnego w Spółce został uruchomiony program motywacyjny, który polegać będzie na przyznaniu osobom, których praca 
ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki, uprawnienia do objęcia w przyszłości Akcji Spółki po ustalonej cenie. Szczegółowe 
zasady realizacji Programu Motywacyjnego będzie określać „Regulamin Programu Motywacyjnego”, który zostanie uchwalony 
przez Radę Nadzorczą. 

Poza tym brak jest jakichkolwiek innych ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta. 

18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE. 

18.1. INFORMACJE NA TEMAT OSÓB INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORCZYCH, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU 
PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA. 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej liczbie głosów  

(%) 

Belancor sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie 
3.000.000 100 5.670.000 100 

18.2. INFORMACJA CZY ZNACZNI AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄ INNE PRAWA GŁOSU 

Jedyny akcjonariusz Emitenta posiada wszystkie akcje Emitenta, w tym akcje imienne uprzywilejowane serii A i imienne 
uprzywilejowane serii G. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję 
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Z akcjami serii H związane jest prawo do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. Jedyny akcjonariusz Emitenta nie posiada innych praw głosu. 

18.3. INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTU DOMINUJĄCEGO WOBEC EMITENTA LUB PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ 
NAD EMITENTEM 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi powyżej w pkt 18.1. Belancor sp. z o.o. z siedziba w Krakowie posiada 100% w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Belancor Sp. z o.o. jest jedynym akcjonariuszem Emitenta. Belancor sp. z o.o. jest 
zatem podmiotem dominującym wobec Emitenta. 

Belancor sp. z o.o. został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518614. 

Belancor Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie inwestycji kapitałowych. 

Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są: Jacek Kłeczek (25 udziałów), Beata Kłeczek (25 udziałów), Krzysztof Szewczyk (25 udziałów), 
Jolanta Cepielik-Szewczyk (25 udziałów), Bogumił Tokarz (30 udziałów), Magdalena Kosińska (10 udziałów), Agnieszka Rerutko 
(10 udziałów), Roman Wąsikiewicz (25 udziałów) i Łukasz Wąsikiewicz (25 udziałów).  

Ewentualnemu nadużywaniu pozycji dominującej zapobiegają przepisy prawa, w tym przede wszystkim wskazane poniżej 
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o Ofercie Publicznej, które przyznają szczególne uprawnienia mniejszościowym 
akcjonariuszom spółek akcyjnych:  
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1) Akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach (art. 20 Kodeksu Spółek 
Handlowych). 

2) Mniejszościowi akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mają prawo złożenia wniosku  
o dokonanie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób 
powołania rady nadzorczej (art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). W takim wypadku osoby reprezentujące na walnym 
zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą 
utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego 
członka rady nadzorczej wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej,  
z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

3) Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu 
pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały 
(art. 422 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).  

4) Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może 
podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego na koszt emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem lub 
prowadzeniem spraw spółki publicznej (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego 
walnego zgromadzenia. Przed podjęciem uchwały zarząd spółki publicznej przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię 
dotyczącą zgłoszonego wniosku (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

5) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Statut może 
upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli w 
terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 
rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. 
Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Walne zgromadzenie podejmuje 
uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało 
zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą 
zgromadzenia (art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).  

Ponadto należy mieć na uwadze, że na spółce dominującej ciąży obowiązek zawiadomienia spółki kapitałowej zależnej 
o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia 
wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki 
zależnej. Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem wskazanego wyżej ograniczenia, jest nieważna, chyba że 
spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych (art. 6 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Akcjonariusz, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem 
albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej 
spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może 
żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także jako 
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Odpowiedzi na pytania należy udzielić uprawnionemu 
oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi 
doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej 
udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu 
terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo 
udziałów w spółce kapitałowej. 

18.4. OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W PÓŹNIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAĆ 
ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA 

Na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu 
Motywacyjnego w Spółce został uruchomiony program motywacyjny, który polegać będzie na przyznaniu osobom, których praca 
ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki, uprawnienia do objęcia w przyszłości Akcji Spółki po ustalonej cenie. Program 
Motywacyjny został opisany w pkt 17.2. i 17.3. powyżej. 

Zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, 
Spółka wyemitowała od 1 do 69.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie. Emisja warrantów 
subskrypcyjnych nastąpi w ramach trzech procesów emisyjnych uruchamianych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 2017 oraz 2018. 
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Na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz w sprawie zmian 
Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie większą niż 69.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 
69.000 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania osobom posiadającym warranty 
subskrypcyjne serii A praw do objęcia Akcji Serii J. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 lipca 2015 roku. 

Uchwały nr 18-20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku zostały zaprotokołowane w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Romanę Gruskoś, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie (Rep. A nr 2104/2015). 

Emitentowi nie są znane żadne inne ustalenia, których realizacja w przyszłości mogłaby spowodować zmiany w kontroli 
Emitenta. 

19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego pomiędzy 
Emitentem a podmiotami, które są aktualnie podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu MSSF oraz Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Property Sp. z o.o. w likwidacji, która została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
w dniu 30 września 2015 roku, miały miejsce opisane poniżej transakcje.  

19.1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU 

19.1.1. PAN MIROSŁAW KOSZANY 

Umowa o pracę z dnia 1 stycznia 2000 roku 

Na mocy umowy pracownik zobowiązał się do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, w wymiarze czasu pracy 1 etatu. Od dnia 
1 stycznia 2015 roku pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10.000 zł brutto miesięcznie. Pracownikowi 
przysługuje również premia uznaniowa. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

19.1.2. PAN ROMAN WĄSIKIEWICZ 

1) Umowa o pracę z dnia 22 kwietnia 2005 roku 

Na mocy umowy pracownik zobowiązał się do pracy na stanowisku Członka Zarządu, w wymiarze czasu pracy  
1 etatu. Od dnia 1 stycznia 2015 roku pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7.000 zł brutto miesięcznie. 
Pracownikowi przysługuje również premia uznaniowa. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

2) Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 lipca 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent kupił 25 udziałów w kapitale zakładowym Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie za cenę 250 zł. Cena została ustalona z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej i faktycznej spółki. Sprzedający 
oświadczył, iż udziały prawnie istnieją, przysługują mu oraz nie są w żaden sposób obciążone jak również według jego wiedzy 
nikt nie może w stosunku do udziałów mieć jakichkolwiek roszczeń. Ponadto sprzedający oświadczył, iż na zbycie udziałów 
uzyskał zgodę spółki, zaś wspólnicy nie skorzystali z prawa pierwokupu w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. Emitent 
zgodnie z brzmieniem art. 210 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych był reprezentowany przez Panią Elżbietę Wąsikiewicz – 
Przewodniczącą Rady Nadzorczej. 

Na mocy umowy ubezpieczeniowej, zawartej przez Emitenta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz S.A. z siedzibą 
w Warszawie członkowie Zarządu zostali objęci ochroną ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz 
spółek w okresie od dnia 15 października 2014 roku do dnia 14 października 2016 roku (dokument ubezpieczenia nr 000-15-444-
05917429).  

19.2. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ 

19.2.1. PAN JACEK KŁECZEK 

1) Umowa zlecenia z dnia 25 lutego 2004 roku 

Na mocy umowy Pan Jacek Kłeczek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SOVA Jacek Kłeczek, zobowiązał się  
do umieszczenia logotypu BIK S.A. na samolocie typu KP 2U SOVA, będącym jego własnością, który był przez niego używany  
do prowadzenia działalności gospodarczej. Emitent zobowiązał się do uiszczenia na rzecz zleceniobiorcy wynagrodzenia płatnego 
miesięcznie z dołu. Umowa została zawarta na czas niekreślony, a umieszczenie logotypu miało nastąpić najpóźniej w dniu 1 
marca 2004 roku. Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron bez podania przyczyny  
z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Od dnia 1 lipca 2012 roku stroną umowy była J. Kłeczek Spółka Komandytowo-Akcyjna. 
W dniu 31 stycznia 2014 roku umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. 

 



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

110 

2) Umowa o pracę z dnia 22 kwietnia 2005 roku 

Na mocy umowy, pracownik zobowiązał się do pracy na stanowisku Członka Zarządu w Krakowie, w wymiarze czasu pracy 
1 etatu tj. 40 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 5.000 PLN brutto, płatne miesięcznie  
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jako dzień rozpoczęcia pracy 
wyznaczono 22 kwietnia 2005 roku. Umowa została rozwiązana z dniem 31 grudnia 2014 roku. 

3) Umowa pożyczki z dnia 23 marca 2012 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się do udzielenia Emitentowi pożyczki w wysokości 62.500,00 PLN. Strony ustaliły 
oprocentowanie pożyczki w wysokości 10% w skali roku, płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w 
dniu 28 grudnia 2012 roku.” 

Pożyczkobiorca zobowiązał się do powiadamiania pożyczkodawcy o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na 
zdolność pożyczkobiorcy do całkowitej i terminowej spłaty pożyczki, a szczególnie o istotnym pogorszeniu się jego stanu 
majątkowego. Pożyczkodawcy przyznano prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania 
niezwłocznej spłaty pożyczki wraz z odsetkami, tak zaległymi jak i bieżącymi, jeżeli pożyczkobiorca naruszył postanowienia 
umowy, a w szczególności gdy w związku z umową złożył nieprawdziwe oświadczenie. 

Pożyczkobiorcy przyznano prawo do przenoszenia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu 
wcześniejszej zgody pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby 
trzecie bez zgody pożyczkobiorcy. 

4) Umowa pożyczki z dnia 13 kwietnia 2012 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się do udzielenia pożyczki Emitentowi w wysokości 37.500 PLN. Strony ustaliły 
oprocentowanie pożyczki w wysokości 10% w skali roku, płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił  
w dniu 18 lipca 2012 roku.  

Pożyczkobiorca zobowiązał się do powiadamiania pożyczkodawcy o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na 
zdolność pożyczkobiorcy do całkowitej i terminowej spłaty pożyczki, a szczególnie o istotnym pogorszeniu się jego stanu 
majątkowego. Pożyczkodawcy przyznano prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania 
niezwłocznej spłaty pożyczki wraz z odsetkami, tak zaległymi jak i bieżącymi, jeżeli pożyczkobiorca naruszył postanowienia 
umowy, a w szczególności gdy w związku z niniejszą umową złożył nieprawdziwe oświadczenie. 

Pożyczkobiorcy przyznano prawo do przenoszenia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu 
wcześniejszej zgody pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby 
trzecie bez zgody pożyczkobiorcy. 

5) Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 lipca 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent kupił 25 udziałów w kapitale zakładowym Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie za cenę 250 zł. Cena została ustalona z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej i faktycznej spółki. Sprzedający 
oświadczył, iż udziały prawnie istnieją, przysługują mu oraz nie są w żaden sposób obciążone jak również według jego wiedzy 
nikt nie może w stosunku do udziałów mieć jakichkolwiek roszczeń. Ponadto sprzedający oświadczył, iż na zbycie udziałów 
uzyskał zgodę spółki, zaś wspólnicy nie skorzystali z prawa pierwokupu w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. 

6) Umowa pożyczki z dnia 27 marca 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się do udzielenia pożyczki Emitentowi w wysokości 60.000 PLN. Strony ustaliły 
oprocentowanie pożyczki w wysokości 6% w skali roku, płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił  
w dniu 21 czerwca 2013 roku.  

Pożyczkobiorca zobowiązał się do powiadamiania pożyczkodawcy o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na 
zdolność pożyczkobiorcy do całkowitej i terminowej spłaty pożyczki, a szczególnie o istotnym pogorszeniu się jego stanu 
majątkowego. Pożyczkodawcy przyznano prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania 
niezwłocznej spłaty pożyczki wraz z odsetkami, tak zaległymi jak i bieżącymi, jeżeli pożyczkobiorca naruszył postanowienia 
umowy, a w szczególności gdy w związku z niniejszą umową złożył nieprawdziwe oświadczenie. 

Pożyczkobiorcy przyznano prawo do przenoszenia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu 
wcześniejszej zgody pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby 
trzecie bez zgody pożyczkobiorcy. 

19.2.2. PAN KRZYSZTOF SZEWCZYK 

1) Umowa o pracę z dnia 22 kwietnia 2005 roku 

Na mocy umowy, pracownik zobowiązał się do pracy na stanowisku Członka Zarządu w Krakowie, w wymiarze czasu pracy 
1 etatu tj. 40 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 5.000 PLN brutto, płatne miesięcznie  
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w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jako dzień rozpoczęcia pracy 
wyznaczono 22 kwietnia 2005 roku. Umowa została rozwiązana z dniem 31 grudnia 2014 roku. 

2) Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 lipca 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent kupił 25 udziałów w kapitale zakładowym Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie za cenę 250 zł. Cena została ustalona z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej i faktycznej spółki. Sprzedający 
oświadczył, iż udziały prawnie istnieją, przysługują mu oraz nie są w żaden sposób obciążone jak również według jego wiedzy 
nikt nie może w stosunku do udziałów mieć jakichkolwiek roszczeń. Ponadto sprzedający oświadczył, iż na zbycie udziałów 
uzyskał zgodę spółki, zaś wspólnicy nie skorzystali z prawa pierwokupu w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. 

19.2.3. PAN BOGUMIŁ TOKARZ 

1) Umowa pożyczki z dnia 23 marca 2012 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 62.500 PLN. Pożyczka została 
oprocentowana w wysokości 10% w skali roku, a pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty odsetek jednocześnie ze zwrotem 
pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 21 czerwca 2013 roku. 

Pożyczkobiorca zobowiązał się do powiadamiania pożyczkodawcy o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na 
zdolność pożyczkobiorcy do całkowitej i terminowej spłaty pożyczki, a szczególnie o istotnym pogorszeniu się jego stanu 
majątkowego. Pożyczkodawcy przyznano prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania 
niezwłocznej spłaty pożyczki wraz z odsetkami, tak zaległymi jak i bieżącymi, jeżeli pożyczkobiorca naruszył postanowienia 
umowy, a w szczególności gdy w związku z niniejszą umową złożył nieprawdziwe oświadczenie. 

Pożyczkodawcy przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Pożyczkobiorcy przyznano 
prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody pożyczkobiorcy. 

2) Umowa pożyczki z dnia 13 kwietnia 2012 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 37.500 PLN. Pożyczka została 
oprocentowana w wysokości 10% w skali roku, a pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty odsetek jednocześnie ze zwrotem 
pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 18 lipca 2012 roku. 

Pożyczkobiorca zobowiązał się do powiadamiania pożyczkodawcy o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na 
zdolność pożyczkobiorcy do całkowitej i terminowej spłaty pożyczki, a szczególnie o istotnym pogorszeniu się jego stanu 
majątkowego. Pożyczkodawcy przyznano prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania 
niezwłocznej spłaty pożyczki wraz z odsetkami, tak zaległymi jak i bieżącymi, jeżeli pożyczkobiorca naruszył postanowienia 
umowy, a w szczególności gdy w związku z niniejszą umową złożył nieprawdziwe oświadczenie. 

Pożyczkodawcy przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Pożyczkobiorcy przyznano 
prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody pożyczkobiorcy. 

3) Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 lipca 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent kupił 25 udziałów w kapitale zakładowym Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie za cenę 250 zł. Cena została ustalona z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej i faktycznej spółki. Sprzedający 
oświadczył, iż udziały prawnie istnieją, przysługują mu oraz nie są w żaden sposób obciążone jak również według jego wiedzy 
nikt nie może w stosunku do udziałów mieć jakichkolwiek roszczeń. Ponadto sprzedający oświadczył, iż na zbycie udziałów 
uzyskał zgodę spółki, zaś wspólnicy nie skorzystali z prawa pierwokupu w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia. 

4) Umowa pożyczki z dnia 27 marca 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 60.000 PLN. Pożyczka została 
oprocentowana w wysokości 6% w skali roku, a pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty odsetek jednocześnie ze zwrotem 
pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 21 czerwca 2013 roku. 

Pożyczkobiorca zobowiązał się do powiadamiania pożyczkodawcy o każdym zdarzeniu, które może niekorzystnie wpłynąć na 
zdolność pożyczkobiorcy do całkowitej i terminowej spłaty pożyczki, a szczególnie o istotnym pogorszeniu się jego stanu 
majątkowego. Pożyczkodawcy przyznano prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania 
niezwłocznej spłaty pożyczki wraz z odsetkami, tak zaległymi jak i bieżącymi, jeżeli pożyczkobiorca naruszył postanowienia 
umowy, a w szczególności gdy w związku z niniejszą umową złożył nieprawdziwe oświadczenie. 

Pożyczkodawcy przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Pożyczkobiorcy przyznano 
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prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody pożyczkobiorcy. 

5) Umowa pożyczki z dnia 12 września 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 66.670,00 PLN. Pożyczka była 
oprocentowana w wysokości 6% w skali roku. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 16 października 2015 roku, przy czym odsetki za 
okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku zostały wypłacone w dniu 30 czerwca 2015 roku. 

Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Pożyczkobiorcy przyznano 
prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody pożyczkobiorcy. 

6) Umowa pożyczki z dnia 19 grudnia 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 50.000,00 PLN. Pożyczka była 
oprocentowana w wysokości 6% w skali roku. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 16 października 2015 roku, przy czym odsetki za 
okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku zostały wypłacone w dniu 30 czerwca 2015 roku. 

Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Pożyczkobiorcy przyznano 
prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody pożyczkobiorcy. 

19.2.4. PAN ŁUKASZ WĄSIKIEWICZ 

1) Umowa pożyczki z dnia 23 marca 2012 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 62.500 PLN. Pożyczka była 
oprocentowana w wysokości 10% w skali roku, a Emitent zobowiązał się do spłaty odsetek jednocześnie ze zwrotem pożyczki. 
Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 21 czerwca 2013 roku. Pożyczkodawcy przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze 
skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez 
pożyczkobiorcę postanowień umowy. 

Pożyczkobiorcy przyznano prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków, wynikających z umowy po uzyskaniu 
uprzedniej zgody pożyczkodawcy. Pożyczkodawca mógł przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody 
pożyczkobiorcy. 

2) Umowa pożyczki z dnia 13 kwietnia 2012 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 37.500 PLN. Pożyczka  była 
oprocentowana w wysokości 10% w skali roku, a Emitent zobowiązał się do spłaty odsetek jednocześnie ze zwrotem pożyczki. 
Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 18 lipca 2012 roku. Pożyczkodawcy przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę 
postanowień umowy. 

Pożyczkobiorcy przyznano prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków, wynikających z umowy po uzyskaniu 
uprzedniej zgody pożyczkodawcy. Pożyczkodawca mógł przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody 
pożyczkobiorcy. 

3) Umowa pożyczki z dnia 27 marca 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 60.000 PLN. Pożyczka była 
oprocentowana w wysokości 6% w skali roku, a Emitent zobowiązał się do spłaty odsetek jednocześnie ze zwrotem pożyczki. 
Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 21 czerwca 2013 roku. Pożyczkodawcy przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze 
skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez 
pożyczkobiorcę postanowień umowy. 

Pożyczkobiorcy przyznano prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków, wynikających z umowy po uzyskaniu 
uprzedniej zgody pożyczkodawcy. Pożyczkodawca mógł przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody 
pożyczkobiorcy. 

4) Umowa pożyczki z dnia 12 września 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 66.670,00 PLN. Pożyczka była 
oprocentowana w wysokości 6% w skali roku. Zwrot pożyczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2015 roku, przy czym spłata odsetek 
nastąpi w dwóch transzach: odsetki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku zostały wypłacone w 
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dniu 30 czerwca 2015 roku, a odsetki za okres od dnia 30 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zostaną wypłacone 
wraz ze spłatą pożyczki. 

Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Pożyczkobiorcy przyznano 
prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków, wynikających z umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
pożyczkodawcy. Pożyczkodawca mógł przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody pożyczkobiorcy. 

5) Umowa pożyczki z dnia 19 grudnia 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 50.000,00 PLN. Pożyczka była 
oprocentowana w wysokości 6% w skali roku. Zwrot pożyczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2015 roku, przy czym spłata odsetek 
nastąpi w dwóch transzach: odsetki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku zostały wypłacone w 
dniu 30 czerwca 2015 roku, a odsetki za okres od dnia 30 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zostaną wypłacone 
wraz ze spłatą pożyczki. 

Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Pożyczkobiorcy przyznano 
prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
pożyczkodawcy. Pożyczkodawca mógł przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody pożyczkobiorcy. 

19.2.5. PAN ŁUKASZ KOTERWA 

Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 czerwca 2015 roku i z dnia 24 czerwca 2015 roku Panu 
Łukaszowi Koterwie zostało przyznane wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł brutto 
miesięcznie, począwszy od dnia 1 lipca 2015 roku. 

Ponadto na mocy umowy ubezpieczeniowej, zawartej przez Emitenta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz S.A. z 
siedzibą w Warszawie członkowie Rady Nadzorczej zostali objęci ochroną ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
członków władz spółek w okresie od dnia 15 października 2014 roku do dnia 14 października 2016 roku (dokument 
ubezpieczenia nr 000-15-444-05917429). 

19.3. PODMIOTY POWIĄZANE Z CZŁONKAMI ORGANÓW 

19.3.1. PANI JOLANTA CEPIELIK-SZEWCZYK 

1) Umowa pożyczki z dnia 23 marca 2012 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 62.500 PLN. Pożyczkodawca 
zobowiązał się do przekazania pożyczki do dnia 13 września 2013 roku. Pożyczka była oprocentowana w wysokości 10% w skali 
roku, a Emitent zobowiązał się do spłaty odsetek jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 21 czerwca 
2013 roku. Pożyczkodawcy przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania 
niezwłocznie spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy.  

Pożyczkobiorcy przyznano prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków, wynikających z umowy po uzyskaniu 
uprzedniej zgody pożyczkodawcy. Pożyczkodawca mógł przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody 
pożyczkobiorcy. 

2) Umowa pożyczki z dnia 13 kwietnia 2012 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 37.500 PLN. Pożyczkodawca 
zobowiązał się do przekazania pożyczki do dnia 13 września 2013 roku. Pożyczka była oprocentowana w wysokości 10% w skali 
roku, a Emitent zobowiązał się do spłaty odsetek jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 18 lipca 
2012 roku. Pożyczkodawcy przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania 
niezwłocznie spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. 

Pożyczkobiorcy przyznano prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków, wynikających z umowy po uzyskaniu 
uprzedniej zgody pożyczkodawcy. Pożyczkodawca mógł przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody 
pożyczkobiorcy. 

3) Umowa pożyczki z dnia 27 marca 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 60.000 PLN. Pożyczkodawca 
zobowiązał się do przekazania pożyczki do dnia 13 września 2013 roku. Pożyczka była oprocentowana w wysokości 6% w skali 
roku, a Emitent zobowiązał się do spłaty odsetek jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 21 czerwca 
2013 roku. Pożyczkodawcy przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania 
niezwłocznie spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy.  



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

114 

Pożyczkobiorcy przyznano prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków, wynikających z umowy po uzyskaniu 
uprzedniej zgody pożyczkodawcy. Pożyczkodawca mógł przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody 
pożyczkobiorcy. 

4) Umowa pożyczki z dnia 12 września 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 66.667,00 zł. Pożyczkodawca 
zobowiązał się do przekazania pożyczki do dnia 23 grudnia 2013 roku. Pożyczka została oprocentowana w wysokości 6% w skali 
roku. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 16 października 2015 roku, przy odsetki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 
czerwca 2015 roku zostały wypłacone w dniu 30 czerwca 2015 roku. 

Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Pożyczkobiorcy przyznano 
prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody pożyczkobiorcy. 

5) Umowa pożyczki z dnia 19 grudnia 2013 roku 

Na mocy umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić pożyczki Emitentowi w wysokości 50.000,00 zł. Pożyczkodawca 
zobowiązał się do przekazania pożyczki do dnia 13 września 2013 roku. Pożyczka została oprocentowana w wysokości 6% w skali 
roku. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 16 października 2015 roku, przy odsetki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 
czerwca 2015 roku zostały wypłacone w dniu 30 czerwca 2015 roku. 

Pożyczkodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania niezwłocznie 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami w przypadku naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień umowy. Pożyczkobiorcy przyznano 
prawo do przenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody 
pożyczkodawcy. Pożyczkodawca może przenosić swoje prawa i obowiązki na osobę trzecią bez zgody pożyczkobiorcy. 

19.3.2. BELANCO LTD. 

1) Umowa pożyczki z dnia 24 września 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 EURO, oprocentowanej 4% w skali roku. 
Odsetki płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Pożyczka została spłacona w dniu 20 sierpnia 2014 roku. 

2) Umowa pożyczki z dnia 19 grudnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 8.000,00 EURO, oprocentowanej 4% w skali roku. 
Odsetki płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Pożyczka została spłacona w dniu 20 sierpnia 2014 roku. 

3) Umowa objęcia akcji i przeniesienia własności aportu 

Na mocy umowy Belanco Limited z siedzibą w Esperidon, Nikozja (Cypr) objął wszystkie zaoferowane mu akcje serii F w liczbie 
36.000 o wartości nominalnej 50 zł każda i cenie emisyjnej 152 zł. Akcje serii F zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w 
postaci 36.000 udziałów o wartości 50 zł każdy w kapitale zakładowym Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1. sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie o łącznej wartości 5.472.000 zł.  

19.3.3. BIK ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. 

1) Umowa najmu z dnia 28 grudnia 2009 roku 

Na mocy umowy Emitent będący ówcześnie właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem 
do używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o. w organizacji jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił również 
zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych  
i cyfrowych połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń 
energetycznych oraz automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany  
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie 
prowadzonej działalności na przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży  
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosił odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 
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Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień niniejszej umowy przez 
którąkolwiek ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze 
rozwiązania umowy z podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązał się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy BIK Zarządzanie Sp. z o.o. a Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

2) Umowa pożyczki z dnia 1 czerwca 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000 zł. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki 
w wysokości 6% w skali roku, płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 29 listopada 2012 roku.  

3) Umowa pożyczki z dnia 24 maja 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000 zł. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki 
w wysokości 6% w skali roku, płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 4 listopada 2013 roku.  

4) Umowa pożyczki z dnia 26 czerwca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000 zł. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki 
w wysokości 6% w skali roku, płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 5 listopada 2013 roku.  

5) Umowa pożyczki z dnia 30 grudnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 26 
maja 2015 roku. 

6) Umowa pożyczki z dnia 14 kwietnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 26 
maja 2015 roku. 

7) Umowa pożyczki z dnia 18 czerwca 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Zwrot 
pożyczki nastąpił w dniu 28 września 2015 roku.  

8) Umowa pożyczki z dnia 3 lipca 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Zwrot 
pożyczki nastąpił w dniu 28 września 2015 roku. 

9) Umowa pożyczki z dnia 7 sierpnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Zwrot 
pożyczki nastąpił w dniu 28 września 2015 roku. 

10) Umowa pożyczki z dnia 29 września 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Zwrot 
pożyczki nastąpił w dniu 28 września 2015 roku. 

11) Umowa pożyczki z dnia 30 grudnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Zwrot 
pożyczki nastąpił w dniu 28 września 2015 roku. 

12) Umowa pożyczki z dnia 20 stycznia 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Zwrot 
pożyczki nastąpił w dniu 28 września 2015 roku. 
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13) Umowa pożyczki z dnia 25 lutego 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 28 września 2015 roku. 

14) Umowa pożyczki z dnia 31 marca 2015 roku  

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Zwrot 
pożyczki nastąpił w dniu 28 września 2015 roku. 

15) Umowa na korzystanie z oprogramowania z dnia 27 lipca 2015 roku  

Przedmiotem umowy jest udzielenie sublicencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na serwerze bazy danych, 
należącego do Emitenta oraz zapewnienie przez Emitenta opieki autorskiej oraz wsparcia technicznego. BIK Zarządzanie Sp. z 
o.o. jako korzystający zobowiązana jest do uiszczania na rzecz Emitenta opłaty w wysokości 214,70 zł netto rocznie. Umowa 
została zawarta na czas nieokreślony.  

19.4. INNE OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA 

19.4.1. PAN KRZYSZTOF MUCHA 

Umowa o pracę z dnia 1 czerwca 2006 roku 

Na mocy umowy, pracownik zobowiązał się do pracy na stanowisku specjalista ds. nieruchomości (od 1 stycznia 2013 roku: 
Business Development Manager) w Krakowie, w wymiarze czasu pracy 1 etatu tj. 40 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie zostało 
ustalone w wysokości 3.300 PLN brutto (od dnia 1 marca 2015 roku – 8.000 PLN brutto), płatne miesięcznie do ostatniego dnia 
miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje. Pracownik jest również uprawniony do otrzymania premii uznaniowej. W  okresie 
do dnia 1 marca 2015 roku pracownik był również uprawniony do otrzymania premii z tytułu skutecznego zawarcia umowy 
najmu powierzchni w obiektach Emitenta lub jego spółek zależnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

19.4.2. PANI KAROLINA NOWAK 

Umowa o pracę z dnia 19 maja 2008 roku 

Na mocy umowy, pracownik zobowiązał się do pracy na stanowisku analityka finansowego w Krakowie (od 1 maja 2015 r.: 
Dyrektor Finansowy), w wymiarze czasu pracy 1 etatu tj. 40 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie zostało ustalone w wysokości 
5.000 PLN brutto (od dnia 1 stycznia 2015 roku – 8.500 PLN brutto, a od dnia 1 lipca 2015 roku – 12.000 PLN brutto), płatne 
miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  

Na mocy umowy ubezpieczeniowej, zawartej przez Emitenta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz S.A. z siedzibą 
w Warszawie kluczowi pracownicy Emitenta zostali objęci ochroną ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
członków władz spółek w okresie od dnia 15 października 2014 roku do dnia 14 października 2016 roku (dokument 
ubezpieczenia nr 000-14-444-05908687). 

19.5. SPÓŁKI ZALEŻNE 

19.5.1. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH KRAKÓW 1 SP. Z O.O. 

1) Umowa najmu nr 1 z dnia 16 czerwca 2014 roku 

Na mocy umowy Emitenta, będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 5m

2
 powierzchni biurowej. Umowa została zawarta na czas określony 3 miesięcy licząc od dnia 16 czerwca 2014 roku, z 

zachowaniem pierwszeństwa najmu przez Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. po upływie tego okresu. Po upływie 
tego okresu umowa uległa przekształceniu w umowę najmu na czas nieokreślony. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił również 
zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych i cyfrowych 
połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń energetycznych oraz 
automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie prowadzonej działalności na 
przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży 
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 
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Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień umowy przez którąkolwiek 
ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy z 
podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązuje się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Umowa najmu została rozwiązana na mocy porozumienia stron w dniu 31 października 2014 roku. 

2) Umowa pożyczki z dnia 10 września 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

3) Umowa pożyczki z dnia 29 października 2014 roku 

Na mocy umowy Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. zobowiązała się do udzielenia pożyczki do wysokości 
230.000,00 EURO, oprocentowanej wg stawki EURIBOR 6M, powiększonej o 3% w skali roku. Strony ustaliły termin spłaty 
pożyczki wraz z odsetkami na dzień 28 listopada 2019 roku. Umowa pożyczki stanowi załącznik do umowy kredytu nr 14/0076. 
Ostateczna kwota udzielonej pożyczki to 203.882,40 EUR. 

4) Umowa przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 31 października 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent przeniósł na rzecz Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55

1
 Kodeksu Cywilnego i art. 4a ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych jaką jest oddział Spółki, działający pod nazwą: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Oddział Kraków I z siedzibą 
w Krakowie, stanowiący wyodrębnioną funkcjonalnie (w tym również księgowo) samodzielną część działalności gospodarczej 
Spółki o wartości 14.789.250 zł, w tym także prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynków, budowli i urządzeń, 
stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położone w Krakowie przy ul. Albatrosów 2. Z chwilą zawarcia umowy 
Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. wstąpiła w miejsce Emitenta i przejęła w całości dług, wynikający z umowy 
kredytu nr 06/0110, zawartej z mBank Hipoteczny S.A.  

5) Umowa najmu z dnia 31 października 2014 roku 

Na mocy umowy Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. będąca właścicielem budynku położonego w Krakowie przy 
ul. Albatrosów 2, oddał w najem do używania 145,51 m

2
 powierzchni biurowej. 

Umowa została zawarta na czas określony 3 miesięcy licząc od dnia 1 listopada 2014 roku, z zachowaniem pierwszeństwa najmu 
przez najemcę po upływie tego okresu. Po upływie tego okresu umowa uległa przekształceniu w umowę najmu na czas 
nieokreślony. 

Najemca zobowiązał się do uiszczenia opłaty czynszu oraz opłaty eksploatacyjnej. Czynsz oraz pozostałe opłaty płatne są z  góry, 
do 10 każdego dnia miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego. Najemca będzie również ponosił 
zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych i cyfrowych 
połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń energetycznych oraz 
automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie prowadzonej działalności na 
przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży 
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień niniejszej umowy przez 
którąkolwiek ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze 
rozwiązania umowy z podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 
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W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązuje się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

6) Umowa o zarządzanie (holdingowa) z dnia 3 listopada 2014 roku 

Szczegółowy opis umowy został zamieszczony w pkt 22.1.1. poniżej. 

7) Umowa sprzedaży samochodu z dnia 15 stycznia 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent sprzedał kupującemu samochód BMW X5 Diesel (rok produkcji 2010) za kwotę 126.664,17 PLN brutto. 

8) Umowa sprzedaży samochodu z dnia 19 czerwca 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent sprzedał kupującemu samochód BMW X5 Diesel (rok produkcji 2010) za kwotę 135.812,91 PLN brutto. 

Ponadto Emitent razem z Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. jest stroną 13 porozumień trójstronnych, zawartych 
z dotychczasowymi kontrahentami Emitenta, w związku z przeniesieniem na rzecz Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z 
o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału Spółki, działającego pod nazwą: Biuro Inwestycji 
Kapitałowych S.A. Oddział Kraków I z siedzibą w Krakowie, których przedmiotem jest przeniesienie praw i obowiązków z umów, 
które dotychczas łączyły kontrahenta z Emitentem. 

19.5.2. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH KRAKÓW 2 SP. Z O.O. 

1) Umowa najmu nr 2 z dnia 16 czerwca 2014 roku 

Na mocy umowy wynajmujący będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa została zawarta na czas określony 3 miesięcy licząc od dnia 16 czerwca 2014 roku, 

z zachowaniem pierwszeństwa najmu przez Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. po upływie tego okresu. Po 
upływie tego okresu umowa uległa przekształceniu w umowę najmu na czas nieokreślony. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca również ponosił  
zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych i cyfrowych 
połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń energetycznych oraz 
automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie prowadzonej działalności na 
przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży 
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień umowy przez którąkolwiek 
ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy  z 
podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązuje się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. a Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 1 Sp. z o.o. 

2) Umowa pożyczki z dnia 10 września 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 
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3) Umowa pożyczki z dnia 29 października 2014 roku 

Na mocy umowy Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. zobowiązała się do udzielenia pożyczki do wysokości 
600.000,00 EURO, oprocentowanej wg stawki EURIBOR 6M, powiększonej o 3% w skali roku. Strony ustaliły termin spłaty 
pożyczki wraz z odsetkami na dzień 28 listopada 2019 roku. Ostateczna kwota udzielonej pożyczki to 568.920,18 EUR. Umowa 
pożyczki stanowi załącznik do umowy kredytu nr 14/0077. 

4) Umowa przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 31 października 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent przeniósł na rzecz Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55

1
 Kodeksu Cywilnego i art. 4a ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych jaką jest oddział Spółki, działający pod nazwą: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Oddział Kraków II z siedzibą 
w Krakowie, stanowiący wyodrębnioną funkcjonalnie (w tym również księgowo) samodzielną część działalności gospodarczej 
Spółki o wartości 14.550.600 zł, w tym także prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynków, budowli i urządzeń, 
stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położone w Krakowie przy ul. Półłanki 62A. Z chwilą zawarcia umowy 
Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. wstąpiła w miejsce Emitenta i przejęła w całości dług, wynikający z umowy 
kredytu nr 06/0034, zawartej z mBank Hipoteczny S.A. 

5) Umowa o zarządzanie (holdingowa) z dnia 3 listopada 2014 roku 

Szczegółowy opis umowy został zamieszczony w pkt 22.1.1. poniżej. 

Ponadto Emitent razem z Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. jest stroną 15 porozumień trójstronnych, zawartych 
z dotychczasowymi kontrahentami Emitenta, w związku z przeniesieniem na rzecz Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z 
o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału Spółki, działającego pod nazwą: Biuro Inwestycji 
Kapitałowych S.A. Oddział Kraków II z siedzibą w Krakowie, których przedmiotem jest przeniesienie praw i obowiązków z umów, 
które dotychczas łączyły kontrahenta z Emitentem. 

19.5.3. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SOSNOWIEC 1 SP. Z O.O. 

1) Umowa najmu nr 3 z dnia 16 czerwca 2014 roku 

Na mocy umowy wynajmujący będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa została zawarta na czas określony 3 miesięcy licząc od dnia 16 czerwca 2014 roku, 

z zachowaniem pierwszeństwa najmu przez Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. po upływie tego okresu. Po 
upływie tego okresu umowa uległa przekształceniu w umowę najmu na czas nieokreślony. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił 
również zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych i cyfrowych 
połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń energetycznych oraz 
automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie prowadzonej działalności na 
przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży 
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień umowy przez którąkolwiek 
ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy z 
podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązuje się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. a Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

2) Umowa o zarządzanie (holdingowa) z dnia 3 listopada 2014 roku 

Szczegółowy opis umowy został zamieszczony w pkt 22.1.1. poniżej. 
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3) Umowa pożyczki z dnia 10 września 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 15.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

4) Umowa pożyczki z dnia 29 października 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki do wysokości 600.000,00 EURO, oprocentowanej wg stawki 
EURIBOR 6M, powiększonej o 3,5% w skali roku. Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 28 listopada 
2019 roku, z zastrzeżeniem, że spłata pożyczki nie może nastąpić bez zgody banku przed dokonaniem spłaty kredytu udzielonego 
pożyczkobiorcy przez bank na podstawie umowy kredytu nr 14/0078 z dnia 29 października 2014 roku. Umowa pożyczki stanowi 
załącznik do umowy kredytu nr 14/0078. Ostateczna kwota udzielonej pożyczki to 509.047,10 EUR. 

5) Umowa pożyczki z dnia 29 października 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki do wysokości 230.000,00 EURO, oprocentowanej wg stawki 
EURIBOR 6M, powiększonej o 3,5% w skali roku. Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 28 listopada 
2019 roku, z zastrzeżeniem, że spłata pożyczki nie może nastąpić bez zgody banku przed dokonaniem spłaty kredytu udzielonego 
pożyczkobiorcy przez bank na podstawie umowy kredytu nr 14/0078 z dnia 29 października 2014 roku. Pożyczka nie została 
udzielona. 

6) Umowa przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 31 października 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent przeniósł na rzecz Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55

1
 Kodeksu Cywilnego i art. 4a ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych jaką jest oddział Spółki, działający pod nazwą: Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Oddział Sosnowiec z siedzibą 
w Sosnowcu, stanowiący wyodrębnioną funkcjonalnie (w tym również księgowo) samodzielną część działalności gospodarczej 
Spółki o wartości 15.306.350 zł, w tym także prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynków, budowli i urządzeń, 
stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położone w Sosnowcu. Z chwilą zawarcia umowy Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. wstąpiła w miejsce Emitenta i przejęła w całości dług, wynikający z umowy kredytu 
nr 06/0078, zawartej z mBank Hipoteczny S.A. 

Ponadto Emitent razem z Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. jest stroną 12 porozumień trójstronnych, 
zawartych z dotychczasowymi kontrahentami Emitenta, w związku z przeniesieniem na rzecz Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Sosnowiec 1 Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału Spółki, działającego pod nazwą: Biuro  
Inwestycji Kapitałowych S.A. Oddział Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, których przedmiotem jest przeniesienie praw i 
obowiązków z umów, które dotychczas łączyły kontrahenta z Emitentem. 

19.5.4. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 5 SP. Z O.O. 

1) Umowa najmu z dnia 19 maja 2008 roku 

Na mocy umowy Emitent będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa weszła w życie z dniem 20 maja 2008 roku.  

Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił również 
zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych  
i cyfrowych połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń 
energetycznych oraz automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie prowadzonej działalności na 
przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży 
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień umowy przez którąkolwiek 
ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy z 
podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 
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W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązuje się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. a Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 
1 Sp. z o.o. 

2) Umowa pożyczki z dnia 1 października 2009 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 680.000,00 PLN, oprocentowanej 5% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

3) Umowa pożyczki z dniu 29 marca 2010 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 5% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

4) Umowa pożyczki z dnia 24 listopada 2010 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 30.000,00 PLN, oprocentowanej 5,5% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

5) Umowa pożyczki z dnia 24 stycznia 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 20.000,00 PLN, oprocentowanej 5,5% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

6) Umowa pożyczki z dnia 29 marca 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 60.000,00 PLN, oprocentowanej 5,5% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

7) Umowa pożyczki z dnia 2 grudnia 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

8) Umowa pożyczki z dnia 29 marca 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 65.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

9) Umowa pożyczki z dnia 15 czerwca 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

10) Umowa pożyczki z dnia 14 stycznia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

11) Umowa sprzedaży z dnia 1 lipca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent sprzedał na rzecz Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 1.020 akcji imiennych uprzywilejowanych 
Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA o łącznej wartości nominalnej 970.000 zł – za 
łączną cenę 590.518,80 zł. Własność akcji przeszła na kupującego z chwila zawarcia umowy. 
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12) Umowa pożyczki z dnia 29 marca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 63.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

13) Umowa pożyczki z dnia 10 lipca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

14) Umowa pożyczki z dnia 18 lipca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 30.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

15) Umowa pożyczki z dnia 28 marca 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 70.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

16) Umowa pożyczki z dnia 29 września 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

17) Umowa pożyczki z dnia 19 lutego 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 75.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

18) Umowa na korzystanie z oprogramowania z dnia 27 lipca 2015 roku  

Przedmiotem umowy jest udzielenie sublicencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na serwerze bazy danych, 
należącego do Emitenta oraz zapewnienie przez Emitenta opieki autorskiej oraz wsparcia technicznego. Biuro Inwestycji 
Kapitałowych 5 Sp. z o.o. jako korzystający zobowiązana jest do uiszczania na rzecz Emitenta opłaty w wysokości 214,70 zł netto 
rocznie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  

19.5.5. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 2 SP. Z O.O. 

1) Umowa najmu nr 9 z dnia 1 lipca 2003 roku 

Na mocy umowy Emitent będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 14,63 m

2
 powierzchni biurowej. Umowę zawarto na czas określony 3 miesięcy z zachowaniem pierwszeństwa najmu 

przez najemcę po upływie tego okresu. Po upływie tego okresu umowa uległa przekształceniu w umowę najmu na czas 
nieokreślony. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił również 
zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych i cyfrowych 
połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń energetycznych oraz 
automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany  
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie 
prowadzonej działalności na przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży 
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosił odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach.  

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień niniejszej umowy przez 
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którąkolwiek ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze 
rozwiązania umowy z podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązał się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. a Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 
1 Sp. z o.o. 

2) Umowa nr 1/2006 o zarządzanie i obsługę nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006 roku 

Na mocy umowy Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. jako zarządca zobowiązała się świadczyć na rzecz Emitenta usługi 
zarządzania nieruchomością oraz wykonywania czynności mających na celu utrzymanie nieruchomości, położonej w Krakowie 
przy ul. Albatrosów 2, zabudowanej budynkiem hali magazynowej (od dnia 1 lutego 2007 roku także nieruchomości, położonej w 
Krakowie przy ul. Półłanki 62 a) w stanie nie pogorszonym. Do obowiązków zarządcy należało prowadzenie księgi obiektu 
budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, zapewnienie wykonania czynności zarządu przez osoby o 
odpowiednich wymaganych przez prawo kwalifikacjach, przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek 
kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, utrzymywanie 
zarządzanej nieruchomości w należytym porządku i czystości poprzez zawieranie w imieniu Emitenta odpowiednich w tym 
zakresie umów z podmiotami trzecimi oraz nadzór nad ich realizacją, zapewnienie dla nieruchomości dostaw tzw. mediów, 
poprzez zawieranie w imieniu Emitenta odpowiednich w tym zakresie umów z dostawcami, zapewnienie usług kominiarskich i 
innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych, wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw, 
zapobieganie awariom i usuwanie ich skutków, ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości, zawieranie umów o 
dostawy, roboty i usługi, opracowanie instrukcji eksploatacji i utrzymywania nieruchomości, przygotowanie dokumentów 
umożliwiających sądową windykację należności Emitenta z tytułu najmu i innych umów zawieranych w celu wykonywania 
zarządu, niezwłoczne informowanie Emitenta o wszelkich zdarzeniach faktycznych i prawnych, reprezentowanie Emitenta wobec 
najemców, a także przygotowanie do końca listopada roku poprzedzającego rocznego budżetu operacyjnego oraz planu 
zarządzania nieruchomością do oceny Emitenta. 

Na zarządcy ciążył również obowiązek wypełniania co miesiąc listy kontrolnej opisującej stan nieruchomości i jej otoczenia. 
Zarządca zobowiązał się również do przesyłania raportów kwartalnych dotyczących realizacji budżetu operacyjnego, 
proponowanych inwestycji, sytuacji prawnej, działań zakończonych i działań koniecznych do wykonania, a także komentarzy 
i odpowiedzi na zapytania Emitenta. Po stronie zarządcy leżał także obowiązek opracowania budżetu rocznego określającego 
planowane inwestycje. 

Zarządca nie był zobowiązany do używania własnych środków finansowych w celu pokrycia jakichkolwiek wydatków, nie był 
także odpowiedzialny za jakiekolwiek działania lub zaniedbania Emitenta, najemców i wszystkich poprzednich właścicieli i 
zarządców nieruchomości. Zarządca nie odpowiadał również, za dostosowanie nieruchomości lub wyposażenia wewnątrz 
budynków do prawa budowlanego oraz innych przepisów prawa. 

Emitent został zobowiązany do współpracy z zarządcą w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania zarządu, pokrywania 
wydatków wynikających z prawidłowo świadczonych usług. Emitentowi przysługiwało prawo do wglądu we wszelkie dokumenty 
związane z zarządem. 

Wynagrodzenie zarządcy zostało ustalone na poziomie 4% przychodów czynszowych netto, osiąganych w danym miesiącu przez 
Emitenta. Wynagrodzenie za usługi nadzwyczajne, nie objęte umową, a zlecone przez Emitenta było wypłacane i fakturowane 
osobno, zgodnie z odrębnymi ustaleniami stron. Wynagrodzenie płatne było miesięcznie na podstawie faktury. W przypadku 
opóźnienia płatności do należnej kwoty mogły zostać doliczone odsetki ustawowe. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i weszła w życie z dniem 1 września 2006 roku. 

Umowa przewidywała prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze 
stron. 

Obecnie umowa o zarządzanie i obsługę nieruchomości obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. a Biuro 
Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

3) Umowa nr 3/2007 o zarządzanie i obsługę nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2007 roku 

Na mocy umowy Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. jako zarządca zobowiązała się świadczyć na rzecz Emitenta usługi 
zarządzania nieruchomością oraz wykonywania czynności mających na celu utrzymanie nieruchomości, położonej w Sosnowcu 
przy ul. Orląt Lwowskich 146, zabudowanej budynkami hal magazynowo-biurowych 3 i 4, w stanie nie pogorszonym. Do 
obowiązków zarządcy należało prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości, 
zapewnienie wykonania czynności zarządu przez osoby o odpowiednich wymaganych przez prawo kwalifikacjach, 
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przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości 
i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, utrzymywanie zarządzanej nieruchomości w należytym porządku i czystości poprzez 
zawieranie w imieniu Emitenta odpowiednich w tym zakresie umów z podmiotami trzecimi oraz nadzór nad ich realizacją, 
zapewnienie dla nieruchomości dostaw tzw. mediów, poprzez zawieranie w imieniu Emitenta odpowiednich w tym zakresie 
umów z dostawcami, zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych, 
wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw, zapobieganie awariom i usuwanie ich skutków, ubezpieczenie budynków 
położonych na nieruchomości, zawieranie umów o dostawy, roboty i usługi, opracowanie instrukcji eksploatacji i utrzymywania 
nieruchomości, przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację należności Emitenta z tytułu najmu i innych 
umów zawieranych w celu wykonywania zarządu, niezwłoczne informowanie Emitenta o wszelkich zdarzeniach faktycznych i 
prawnych, reprezentowanie Emitenta wobec najemców, a także przygotowanie do końca listopada roku poprzedzającego 
rocznego budżetu operacyjnego oraz planu zarządzania nieruchomością do oceny Emitenta. 

Na zarządcy ciążył również obowiązek wypełniania co miesiąc listy kontrolnej opisującej stan nieruchomości i jej otoczenia. 
Zarządca zobowiązał się również do przesyłania raportów kwartalnych dotyczących realizacji budżetu operacyjnego, 
proponowanych inwestycji, sytuacji prawnej, działań zakończonych i działań koniecznych do wykonania, a także komentarzy 
i odpowiedzi na zapytania Emitenta. Po stronie zarządcy leżał także obowiązek opracowania budżetu rocznego określającego 
planowane inwestycje. 

Zarządca nie był zobowiązany do używania własnych środków finansowych w celu pokrycia jakichkolwiek wydatków, nie był 
także odpowiedzialny za jakiekolwiek działania lub zaniedbania Emitenta, najemców i wszystkich poprzednich właścicieli  
i zarządców nieruchomości. Zarządca nie odpowiadał również, za dostosowanie nieruchomości lub wyposażenia wewnątrz 
budynków do prawa budowlanego oraz innych przepisów prawa. 

Emitent został zobowiązany do współpracy z zarządcą w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania zarządu, pokrywania 
wydatków wynikających z prawidłowo świadczonych usług. Emitentowi przysługiwało prawo do wglądu we wszelkie dokumenty 
związane z zarządem. 

Wynagrodzenie zarządcy zostało ustalone na poziomie 4% przychodów czynszowych netto, osiąganych w danym miesiącu przez 
Emitenta. Wynagrodzenie za usługi nadzwyczajne, nie objęte umową, a zlecone przez Emitenta było wypłacane i fakturowane 
osobno, zgodnie z odrębnymi ustaleniami stron. Wynagrodzenie płatne było miesięcznie na podstawie faktury. W przypadku 
opóźnienia płatności do należnej kwoty mogły zostać doliczone odsetki ustawowe. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i weszła w życie z dniem 1 września 2007 roku. 

Umowa przewidywała prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze 
stron. 

Obecnie umowa o zarządzanie i obsługę nieruchomości obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. a  Biuro 
Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

4) Umowa pożyczki z dnia 25 lipca 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 25.500,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2014 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w 
dniu 16 grudnia 2014 roku. 

5) Umowa pożyczki z dnia 26 lipca 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 3.500,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2014 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w 
dniu 16 grudnia 2014 roku. 

6) Umowa pożyczki z dnia 16 sierpnia 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 20.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2014 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w 
dniu 16 grudnia 2014 roku. 

7) Umowa pożyczki z dnia 24 października 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 20.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Zwrot pożyczki nastąpił w dniu 30 października 2015 roku. 
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8) Umowa pożyczki z dnia 20 grudnia 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

9) Umowa pożyczki z dnia 20 stycznia 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 40.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

10) Umowa pożyczki z dnia 2 maja 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 7.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

11) Umowa pożyczki z dnia 14 maja 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 20.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

12) Umowa pożyczki z dnia 24 lipca 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 30.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

13) Umowa pożyczki z dnia 25 października 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 20.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

14) Umowa pożyczki z dnia 25 stycznia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 15.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

15) Umowa pożyczki z dnia 15 kwietnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

16) Umowa pożyczki z dnia 24 kwietnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 25.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

17) Umowa pożyczki z dnia 14 maja 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

18) Umowa pożyczki z dnia 25 lipca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 20.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

19) Umowa pożyczki z dnia 27 stycznia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 20.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 
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20) Umowa pożyczki z dnia 20 lutego 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

21) Umowa pożyczki z dnia 9 kwietnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 25.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

22) Umowa pożyczki z dnia 18 kwietnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 25.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

23) Umowa pożyczki z dnia 14 lipca 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 40.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

24) Umowa pożyczki z dnia 18 sierpnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

25) Umowa pożyczki z dnia 15 września 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

26) Umowa pożyczki z dnia 8 października 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 60.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

27) Umowa pożyczki z dnia 20 października 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 30.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

28) Porozumienie – przeniesienie praw i obowiązków z umowy z dnia 31 października 2014 roku 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Emitentem, Biurem Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. i Biurem Inwestycji 
Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. wstąpiło z dniem 1 listopada 2014 
roku w prawa i obowiązki najemcy, wynikające z umowy o zarządzanie i obsługę nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2007 roku. 

29) Porozumienie – przeniesienie praw i obowiązków z umowy z dnia 31 października 2014 roku 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Emitentem, Biurem Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. i Biurem Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. wstąpiło z dniem 1 listopada 2014 roku w 
prawa i obowiązki najemcy, wynikające z umowy o zarządzanie i obsługę nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006 roku.  

30) Porozumienie – przeniesienie praw i obowiązków z umowy z dnia 31 października 2014 roku 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Emitentem, Biurem Inwestycji Kapitałowych – 2 Sp. z o.o. i Biurem Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. wstąpiło z dniem 1  listopada 2014 roku 
w prawa i obowiązki najemcy, wynikające z umowy o zarządzanie i obsługę nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2006 roku. 

31) Umowa pożyczki z dnia 4 lutego 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 
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32) Umowa pożyczki z dnia 19 maja 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 50.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

33) Umowa na korzystanie z oprogramowania z dnia 27 lipca 2015 roku  

Przedmiotem umowy jest udzielenie sublicencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na serwerze bazy danych, 
należącego do Emitenta oraz zapewnienie przez Emitenta opieki autorskiej oraz wsparcia technicznego. Biuro Inwestycji 
Kapitałowych 2 Sp. z o.o. jako korzystający zobowiązana jest do uiszczania na rzecz Emitenta opłaty w wysokości 214,70 zł netto 
rocznie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  

19.5.6. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 6 SP. Z O.O. 

1) Umowa najmu z dnia 28 grudnia 2009 roku 

Na mocy umowy Emitent będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do  
używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił również 
zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych  
i cyfrowych połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń 
energetycznych oraz automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany  
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie 
prowadzonej działalności na przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży  
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosił odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień niniejszej umowy przez 
którąkolwiek ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze 
rozwiązania umowy z podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązał się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. a Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 
1 Sp. z o.o. 

2) Umowa dzierżawy z dnia 1 stycznia 2010 roku 

Na mocy umowy Emitent, zobowiązał się do wydzierżawienia komputera wraz z oprogramowaniem i zapewnieniem opieki 
autorskiej, a także wsparcia technicznego przy użytkowaniu oprogramowania. Wydzierżawiający zobowiązał się do udzielenia 
sublicencji na współużytkowanie oprogramowania zainstalowanego na serwerze bazy danych należącego do 
wydzierżawiającego. Wydzierżawiający zobowiązał się do udostępniania przedmiotu umowy codziennie w godzinach od 14.00 do 
15.00. Dzierżawca na mocy umowy, został zobowiązany do ponoszenia opłat czynszu. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony. 

3) Umowa pożyczki z dnia 27 października 2010 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 2.000,00 zł, oprocentowanej 5,5% w skali roku. 
Odsetki płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Pożyczka została spłacona w dniu 28 marca 2012 roku. 

4) Umowa pożyczki z dnia 30 grudnia 2010 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 2.000,00 zł, oprocentowanej 5,5% w skali roku. 
Odsetki płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Pożyczka została spłacona w dniu 28 marca 2012 roku. 
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5) Umowa pożyczki z dnia 18 sierpnia 2011 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 6.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Odsetki płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Pożyczka została spłacona w dniu 28 marca 2012 roku. 

6) Umowa pożyczki z dnia 27 stycznia 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Odsetki płatne jednocześnie ze zwrotem pożyczki. Pożyczka została spłacona w dniu 25 kwietnia 2012 roku. 

7) Umowa pożyczki z dnia 27 lutego 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 745.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

8) Umowa pożyczki z dnia 3 kwietnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

9) Umowa pożyczki z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 750.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

10) Umowa pożyczki z dnia 9 sierpnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 1.550.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

11) Umowa pożyczki z dnia 22 sierpnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 320.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

12) Umowa pożyczki z dnia 27 sierpnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 20.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

13) Umowa pożyczki z dnia 23 września 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 50.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

14) Umowa pożyczki z dnia 24 września 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 50.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

15) Umowa pożyczki z dnia 11 października 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 60.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

16) Umowa pożyczki z dnia 24 października 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 
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17) Umowa pożyczki z dnia 15 listopada 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 35.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

18) Umowa pożyczki z dnia 2 grudnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 20.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

19) Umowa pożyczki z dnia 5 grudnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 15.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

20) Umowa pożyczki z dnia 19 grudnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 21.500,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

21) Umowa pożyczki z dnia 28 marca 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 4.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

22) Umowa pożyczki z dnia 12 maja 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 52.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

23) Umowa pożyczki z dnia 2 lipca 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 30.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

24) Umowa pożyczki z dnia 7 lipca 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 50.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2014 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w 
dniu 9 lipca 2014 roku. 

25) Umowa pożyczki z dnia 3 września 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 70.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

26) Umowa pożyczki z dnia 10 września 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 60.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

27) Umowa pożyczki z dnia 29 września 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 40.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

28) Umowa pożyczki z dnia 7 listopada 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 15.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 
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29) Umowa pożyczki z dnia 20 listopada 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

30) Umowa pożyczki z dnia 28 listopada 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 3.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

31) Umowa pożyczki z dnia 4 grudnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

32) Umowa pożyczki z dnia 8 grudnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 115.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

33) Umowa pożyczki z dnia 22 grudnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 50.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

34) Umowa pożyczki z dnia 31 marca 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 3.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

35) Umowa pożyczki z dnia 28 kwietnia 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

36) Umowa pożyczki z dnia 29 czerwca 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 6.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

37) Umowa pożyczki z dnia 3 września 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent udzielił pożyczki w wysokości 205.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony ustaliły termin 
spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki przed terminem. W 
takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

19.5.7. SAVIA KARPATY SP. Z O.O. 

1) Umowa najmu z dnia 19 sierpnia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa weszła w życie z dniem 19 sierpnia 2013 roku.  

Savia Karpaty Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił również zryczałtowaną opłatę za 
świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, oświetlenia, sprzątania terenu 
wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych oraz środków czystości w 
sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych i cyfrowych połączeń z Internetem 
oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń energetycznych oraz automatycznej centrali 
telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany z prowadzoną przez niego 
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działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie prowadzonej działalności na 
przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży  
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosił odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień niniejszej umowy przez 
którąkolwiek ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze 
rozwiązania umowy z podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązał się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy Savia Karpaty Sp. z o.o. a Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

2) Umowa o zastępstwo inwestycyjne z dnia 31 marca 2014 roku 

Na mocy umowy Savia Karpaty Sp. z o.o. jako zamawiający powierzył Emitentowi jako inwestorowi zastępczemu obowiązki 
wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego, przy realizacji Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej wraz z przebudową 
zewnętrznego układu drogowego, zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Generała Sosnowskiego/Kolista na terenie 
nieruchomości, obejmującej działkę o numerze 881/59. Inwestor zastępczy został zobowiązany do zorganizowania procesu 
budowy oraz przygotowania i koordynacji prac, dokonywania bieżącej analizy kosztów inwestycji, kontrolowania uzgodnionego 
budżetu i minimalizacji kosztów przy podejściu value for money, sprawdzania dokumentów rozliczeniowych inwestycji pod 
względem merytorycznym i rachunkowym, przeprowadzania odbiorów rozliczeń częściowych realizacji inwestycji, 
przygotowywania materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienia wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji, dokonania odbioru końcowego, uzyskania wszystkich wymaganych 
decyzji administracyjnych, rozliczenia końcowego inwestycji, przekazania zamawiającemu inwestycji wraz z niezbędnymi 
dokumentami, występowania w imieniu zamawiającego przed organami administracyjnymi i przed sądami w sprawach 
wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw, naliczania i egzekwowania w imieniu 
zamawiającego kar umownych/odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i przekazywania ich zamawiającemu, udziału w 
czynnościach związanych z ujawnieniem i usunięciem wad w okresie gwarancji i rękojmi, przeprowadzenia sprawdzenia 
faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, czuwania nad zgodnością wykonania prac z warunkami umowy o wykonanie robót 
budowlanych, koordynacji ewentualnych prac projektowych, wykończeniowych i dodatkowych wykonywanych na potrzeby 
zamawiającego, egzekwowania ubezpieczeń, kwot zatrzymanych, gwarancji i innych zabezpieczeń uzyskanych od wykonawców, 
przygotowania dokumentacji niezbędnej do zapłaty faktur, uzyskiwania oświadczeń od wykonawców umów budowlanych 
potwierdzających zapłatę wszystkich kwot należnych ich podwykonawcom. 

Emitent został zobowiązany do składania zamawiającemu w terminie 14 dni od otrzymania od zamawiającego pisemnego 
wezwania, pisemnych raportów zawierających informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów 
wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informacje o kosztach, wymagalności płatności, ocenę wykonawców, ocenę 
jakości oraz innych niezbędnych do właściwej realizacji inwestycji. 

Umowa została zawarta na czas określony tj. od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

Zamawiający zobowiązał się do wynagradzania Emitenta co miesiąc za prace oraz usługi określone w umowie na podstawie 
wystawianych przez inwestora zastępczego faktur 

Zamawiającemu przyznano prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nierozpoczęcia przez Emitenta wykonania 
obowiązków wynikających z umowy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie. Ponadto zamawiający mógł rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie przerwania wykonania obowiązków inwestora 
zastępczego jeśli przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni oraz jeżeli inwestor zastępczy wykonał swoje obowiązki w sposób 
nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonania. 

Inwestor zastępczy ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez zamawiającego, spowodowane niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem w tym nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące prace związane  
z wykonaniem inwestycji, chyba, że nie nastąpiły z winy inwestora zastępczego, ani z winy jego wykonawców, podwykonawców 
lub dostawców. 

3) Umowa najmu z dnia 15 kwietnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent wynajął od SAVIA-KARPATY Sp. z o.o. jako wynajmującego powierzchnię reklamową w postaci 
ogrodzenia usytuowanego na działce o nr 881/59, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Generała Sosnowskiego/Kolista, której to 
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Wynajmujący jest użytkownikiem wieczystym, z przeznaczeniem pod baner reklamowy. Najemca został zobowiązany do 
wykorzystania przedmiotu najmu jedynie w celu działalności reklamowej. W przypadku wykorzystywania przedmiotu najmu na 
cele inne, wynajmujący ma prawo do rozwiązana umowy bez wypowiedzenia. 

Najemca zobowiązał się do poniesienia pełnej prawnej i materialnej odpowiedzialności za zainstalowane banery reklamowe oraz 
do przywrócenia wynajmowanej powierzchni do stanu przed rozpoczęciem ekspozycji, a także do ponoszenia opłat czynszu 
płatnego w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury przez wynajmującego. 

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 15 kwietnia 2014 roku do dnia 31 października 2014 roku. 

4) Umowa na korzystanie z oprogramowania z dnia 27 lipca 2015 roku  

Przedmiotem umowy jest udzielenie sublicencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na serwerze bazy danych, 
należącego do Emitenta oraz zapewnienie przez Emitenta opieki autorskiej oraz wsparcia technicznego. Savia Karpaty Sp. z o.o.  
jako korzystający zobowiązana jest do uiszczania na rzecz Emitenta opłaty w wysokości 214,70 zł netto rocznie. Umowa została 
zawarta na czas nieokreślony.  

5) Umowa o współpracy z dnia 3 sierpnia 2015 roku 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa Savia Karpaty Sp. z o.o. przez 
Emitenta. Na podstawie umowy Emitentowi powierzono świadczenie na rzecz Savia Karpaty Sp. z o.o. usług w następujących 
obszarach: - planowanie finansowe i controlling, - planowanie i raportowanie, - koordynacja działań pośredników zewnętrznych, 
- marketing, public relations i komunikacja korporacyjna, - bieżąca obsługa prawna i obsługa doradztwa podatkowego, - obsługa 
administracyjna. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonywania umowy za wyjątkiem szkód wynikających z winy umyślnej. W ramach realizacji umowy Emitent 
zapewnia niezbędną kadrę oraz zobowiązany jest do sporządzania budżetów operacyjnych na okres co najmniej jednego roku 
obrotowego. W szczególności Emitent zobowiązał się do zapewnienia stałej obsługi finansowej Savia Karpaty Sp. z o.o. m.in. w 
zakresie dokonywania rozliczeń z kontrahentami, monitorowania należności, dokonywania płatności, monitorowania płynności 
finansowej, negocjacji umów dotyczących finansowania działalności. Ponadto Emitent zobowiązał się do prowadzenia działań 
mających na celu utrzymanie dotychczasowych najemców, renegocjowanie umów najmu i pozyskiwanie nowych najemców 
nieruchomości Savia Karpaty Sp. z o.o.  

Za wykonywanie usług Emitent ma prawo do wynagrodzenia w wysokości, stanowiącej równowartość kosztów operacyjnych, 
ponoszonych w związku z realizacją umowy, powiększonych o 10% (marża). Wynagrodzenie jest rozliczane w miesięcznych 
cyklach rozliczeniowych z dołu. Podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia stanowi zestawienie kosztów, ujętych w księgach 
rachunkowych Emitenta za dany okres rozliczeniowy. Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług. Strony 
dopuściły możliwość wpłaty zaliczek. Savia Karpaty Sp. z o.o. jest zobowiązana do zwrotu kosztów, poniesionych przez Emitenta 
w związku z realizacją umowy w zakresie w jakim przewidziane zostało powierzenie realizacji części usług na podstawie umów z 
podmiotami trzecimi. 

Umowa została zawarta na czas nieznaczony. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w umowie, w tym w szczególności z innych ważnych powodów, 
nie wywołanych przez Stronę dokonującą rozwiązania umowy. 

19.5.8. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKA W LIKWIDACJI 

1) Umowa najmu z dnia 1 lutego 2007 roku 

Na mocy umowy Emitent będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA jako najemca zobowiązała się do uiszczenia 
czynszu. Najemca ponosił również zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii 
elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne 
sprzątanie powierzchni biurowych oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do 
udostępnienia linii telefonicznych i cyfrowych połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponadto do 
całodobowej obsługi urządzeń energetycznych oraz automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie prowadzonej działalności na 
przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży z 
włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosił odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 
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Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień niniejszej umowy przez 
którąkolwiek ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze 
rozwiązania umowy z podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązał się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Biuro 
Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

2) Umowa dzierżawy z dnia 1 stycznia 2010 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do wydzierżawienia komputera wraz z oprogramowaniem i zapewnieniem opieki 
autorskiej, a także wsparcia technicznego przy użytkowaniu oprogramowania. Wydzierżawiający zobowiązał się do udzielenia 
sublicencji na współużytkowanie oprogramowania zainstalowanego na serwerze bazy danych należącego do 
wydzierżawiającego. Wydzierżawiający zobowiązał się do udostępniania przedmiotu umowy codziennie w godzinach od 13.00 do 
14.00. Dzierżawca na mocy umowy, został zobowiązany do ponoszenia opłat czynszu. Umowa obowiązywała do dnia 31 sierpnia 
2015 roku. 

3) Umowa pożyczki z dnia 14 września 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2013 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

4) Umowa pożyczki z dnia 29 stycznia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 10.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2013 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

5) Umowa pożyczki z dnia 14 marca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 7.000,00 PLN, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 30 czerwca 2013 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

19.5.9. MARATHON 2 SP. Z O.O. 

1) Umowa najmu z dnia 31 lipca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku. 

MARATHON 2 Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił również zryczałtowaną opłatę za 
świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, oświetlenia, sprzątania terenu 
wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych oraz środków czystości w 
sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych i cyfrowych połączeń z Internetem 
oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń energetycznych oraz automatycznej  centrali 
telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie prowadzonej działalności na 
przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży z 
włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosił odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień niniejszej umowy przez 
którąkolwiek ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze 
rozwiązania umowy z podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 
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W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązał się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

2) Umowa na korzystanie z oprogramowania z dnia 27 lipca 2015 roku  

Przedmiotem umowy jest udzielenie sublicencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na serwerze bazy danych, 
należącego do Emitenta oraz zapewnienie przez Emitenta opieki autorskiej oraz wsparcia technicznego. Marathon 2 Sp. z o.o. 
jako korzystający zobowiązana jest do uiszczania na rzecz Emitenta opłaty w wysokości 214,70 zł netto rocznie. Umowa została 
zawarta na czas nieokreślony.  

19.5.10. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH – PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI (WYKREŚLONA Z REJESTRU 
PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU) 

1) Umowa najmu z dnia 20 listopada 2008 roku 

Na mocy umowy Emitent będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił również 
zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych i cyfrowych 
połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń energetycznych oraz 
automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany  
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie 
prowadzonej działalności na przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży  
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosił odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień niniejszej umowy przez 
którąkolwiek ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze 
rozwiązania umowy z podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązał się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 

Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property Sp. z o.o. w likwidacji a Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

2) Umowa pożyczki z dnia 10 września 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 28 
maja 2015 roku. 

3) Umowa pożyczki z dnia 14 marca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 3.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 28 
maja 2015 roku. 

4) Umowa pożyczki z dnia 18 czerwca 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 28 
maja 2015 roku. 
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5) Umowa pożyczki z dnia 30 stycznia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 3.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 28 
maja 2015 roku. 

6) Umowa pożyczki z dnia 16 maja 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 2.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 28 
maja 2015 roku. 

7) Umowa pożyczki z dnia 18 sierpnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 3.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 28 
maja 2015 roku. 

8) Umowa pożyczki z dnia 8 grudnia 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 2.500,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 28 
maja 2015 roku. 

9) Umowa pożyczki z dnia 26 lutego 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 2.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. Pożyczka została spłacona w dniu 28 
maja 2015 roku. 

19.5.11. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH – PROPERTY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

1) Umowa najmu z dnia 23 kwietnia 2009 roku 

Na mocy umowy Emitent będący właścicielem budynku położonego w Krakowie przy ul. Albatrosów 2, oddał w najem do 
używania 5 m

2
 powierzchni biurowej. Umowa została zawarta na czas określony 6 miesięcy z zachowaniem pierwszeństwa 

najmu przez najemcę po upływie tego okresu. Po upływie tego okresu umowa uległa przekształceniu w umowę najmu na czas 
nieokreślony.  

Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1 Sp. z o.o. jako najemca zobowiązała się do uiszczenia czynszu. Najemca ponosił 
również zryczałtowaną opłatę za świadczenia dodatkowe w tym za dostawę wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji, 
oświetlenia, sprzątania terenu wokół obiektu, wywozu śmieci, ochrony obiektu, codzienne sprzątanie powierzchni biurowych 
oraz środków czystości w sanitariach. Wynajmujący zobowiązał się dodatkowo do udostępnienia linii telefonicznych  
i cyfrowych połączeń z Internetem oraz sieci komputerowej za opłatą, a ponad to, do całodobowej obsługi urządzeń 
energetycznych oraz automatycznej centrali telefonicznej obiektu. 

Najemcy nie przyznano prawa do podnajmowania, poddzierżawiania ani też oddawania do bezpłatnego użytku przedmiotu 
najmu. Najemca został zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w sposób związany  
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Najemcy przyznano prawo do umieszczania reklam w zakresie 
prowadzonej działalności na przedmiocie najmu jak i na terenie przyległym po uzgodnieniu tego z wynajmującym. 

Najemca został zobowiązany do ubezpieczenia na swój koszt rzeczy składowanych w przedmiocie najmu od kradzieży  
z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Wynajmujący nie ponosił odpowiedzialności za ruchomości najemcy 
ulokowane w pomieszczeniach. 

Strony przewidziały możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron, a także przez każdą ze stron bez 
zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego lub uporczywego łamania postanowień niniejszej umowy przez 
którąkolwiek ze stron, w przypadku gdy mimo pisemnego upomnienia strony, zawierającego powiadomienie o zamiarze 
rozwiązania umowy z podaniem przyczyny, druga strona nie usunie naruszeń umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

W przypadku zajmowania przez najemcę najmowanych powierzchni po rozwiązaniu umowy, najemca zobowiązał się do 
uiszczenia czynszu wg stawek najmu podwyższonych o 200% oraz do poniesienia kosztów eksmisji. Ponadto w przypadku 
uchybienia terminu płatności czynszu lub z tytułu świadczeń dodatkowych powoduje prawo żądania uiszczenia odsetek 
ustawowych. 
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Obecnie umowa najmu obowiązuje pomiędzy Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1 Sp. z o.o. a Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

2) Umowa pożyczki z dnia 19 kwietnia 2012 roku  

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

3) Umowa pożyczki z dnia 17 lipca 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 3.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

4) Umowa pożyczki z dnia 23 października 2012 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 3.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

5) Umowa pożyczki z dnia 14 stycznia 2013 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 5.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

6) Umowa pożyczki z dnia 14 maja 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 2.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

7) Umowa pożyczki z dnia 17 czerwca 2014 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 15.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

8) Umowa pożyczki z dnia 14 stycznia 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 12.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

9) Umowa pożyczki z dnia 11 lutego 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 1.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. Strony 
ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty pożyczki 
przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

10) Umowa pożyczki z dnia 27 maja 2015 roku 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do udzielenia pożyczki w wysokości 25.000,00 zł, oprocentowanej 6% w skali roku. 
Strony ustaliły termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2015 roku. Strony dopuściły możliwość spłaty 
pożyczki przed terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty zostaną naliczone do dnia zapłaty. 

11) Umowa na korzystanie z oprogramowania z dnia 27 lipca 2015 roku  

Przedmiotem umowy jest udzielenie sublicencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego na serwerze bazy danych, 
należącego do Emitenta oraz zapewnienie przez Emitenta opieki autorskiej oraz wsparcia technicznego. Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. jako korzystający zobowiązana jest do uiszczania na rzecz Emitenta opłaty w wysokości 214,70 
zł netto rocznie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  

W latach 2012-2014 Emitent objął udziały w kapitale zakładowym Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. (2012), 
Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (2013), Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 
Sp. z o.o. (2014), Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. (2014) i Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 
(2014). W przypadku Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2  
Sp. z o.o. i Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. objęcie udziałów nastąpiło w zamian za aport. 
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Ponadto na mocy umowy ubezpieczeniowej seria BUK nr 140063 z dnia 5 maja 2014 roku, zawartej przez Emitenta z Gothaer 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ochroną ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej (polisa nr BUK-140063) oprócz 
Emitenta zostały objęte: Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o., Savia Karpaty Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 1 Sp. z o.o. (od dnia 16 października 2014 roku), Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. (od dnia 16 
października 2014 roku) oraz Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. (od dnia 16 października 2014 roku). Umowę 
zawarto na czas określony od dnia 6 maja 2014 roku do dnia 5 maja 2015 roku. Od dnia 6 maja 2015 roku obowiązuje nowa 
polisa KOR-002549 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (do dnia 5 maja 2016 roku). Emitenta refakturuje koszty związane 
z ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej na wszystkie spółki objęte tym ubezpieczeniem. 

Emitent refakturuje na spółki zależne: Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z 
o.o. oraz Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. koszty usług telekomunikacyjnych, świadczonych na podstawie 
umowy, zawartej przez Emitenta. 

Dodatkowo na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia 
Programu Motywacyjnego w Spółce został uruchomiony program motywacyjny, który polegać będzie na przyznaniu osobom, 
których praca ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki, uprawnienia do objęcia w przyszłości Akcji Spółki po ustalonej cenie. 
Zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, 
Spółka wyemitowała od 1 do 69.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie. Emisja warrantów 
subskrypcyjnych nastąpi w ramach trzech procesów emisyjnych uruchamianych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 2017 oraz 2018. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są:  

1) członkowie Zarządu Spółki objęci sporządzoną przez Radę Nadzorczą listą uczestników programu oraz  

2) pracownicy i współpracownicy Spółki i jednostek zależnych od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ze zm.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub 
świadczący pracę albo usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pełniący funkcje w organach, którzy uczestniczą 
w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do 
zwiększenia jej przychodów i zysków – objęci sporządzoną przez Zarząd listą uczestników programu; 

którzy spełnili określony uchwałą w sprawie programu motywacyjnego warunek uprawniający do objęcia określonej dla danej 
osoby liczby Akcji serii J. 

Poza wskazanymi powyżej Emitent nie dokonywał innych transakcji w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi 
z podmiotami powiązanymi. 

Informacje na temat wartości transakcji na każdy dzień bilansowy objęty Historycznymi Informacjami Finansowymi zawiera 
tabela poniżej: 
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Zobowiązania i należności z tytułu umów pożyczek 

Nazwa podmiotu 
Stan na dzień 31.12.2012 Stan na dzień 31.12.2013 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.10.2015 

Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania 

BOGUMIŁ TOKARZ -   zł 67 277,40 zł -   zł 116 667,00 zł -   zł 116 667,00 zł -   zł - zł 

ŁUKASZ WĄSIKIEWICZ -   zł 67 277,40 zł -   zł 116 670,00 zł -   zł 116 670,00 zł -   zł 119 028,97 zł 

JOLANTA CEPIELIK-SZEWCZYK -   zł 67 277,40 zł -   zł 116 670,00 zł -   zł 116 670,00 zł -   zł - zł 

Belanco Ltd. 20 653,79 zł -   zł 54 998,88 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. -   zł -   zł 5 000,82 zł -   zł 36 020,82 zł -   zł - zł  

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. -   zł -   zł -   zł -   zł 10 184,11 zł 870 746,97 zł 10 683,84 zł 893 848,43 zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. -   zł -   zł -   zł -   zł 10 184,11 zł 2 430 334,39 zł 10 683,84 zł 2 494 791,46 zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. -   zł -   zł -   zł -   zł 2 190 673,69 zł -   zł 2 258 140,38 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 251 286,29 zł -   zł 376 398,10 zł -   zł 474 003,44 zł -   zł 571 982,4 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 206 525,89 zł -   zł 301 485,63 zł -   zł 490 374,70 zł -   zł 554 757,38 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. -   zł -   zł 3 759 613,92 zł -   zł 4 444 631,37 zł -   zł 4 871 423,37 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. SKA 10 177,53 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych -PROPERTY Sp. z o.o. 5 092,05 zł -   zł 13 697,15 zł -   zł 25 293,68 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych -PROPERTY 1 Sp. z o.o. 11 326,30 zł -   zł 17 274,79 zł -   zł 35 796,48 zł -   zł 76 705,92 zł -   zł 

 
505 061,85 zł 201 832,20 zł 4 528 469,29 zł 350 007,00 zł 7 717 162,40 zł 3 651 088,36 zł 8 354 377,13 zł 3 507 668,86 zł 

 

Zapłacone odsetki od pożyczek 

Nazwa podmiotu Umowa pożyczki 2012 2013 2014 2015 

Jacek Kłeczek z dnia 13 kwietnia 2012 roku 934,93 zł -   zł -   zł -   zł 

Jacek Kłeczek z dnia 23 marca 2012 roku 4 726,03 zł -   zł -   zł -   zł 

Jacek Kłeczek z dnia 27 marca 2013 roku -   zł 838,36 zł -   zł -   zł 

Bogumił Tokarz z dnia 13 kwietnia 2012 roku 986,30 zł -   zł -   zł -   zł 

Bogumił Tokarz z dnia 23 marca 2012 roku -   zł 7 722,60 zł -   zł -   zł 

Bogumił Tokarz z dnia 27 marca 2013 roku -   zł 848,22 zł -   zł -   zł 

Bogumił Tokarz z dnia 12 września 2013 roku -   zł 1 194,53 zł 4 000,02 zł 3 167,14 zł 

Bogumił Tokarz z dnia 19 grudnia 2013 roku -   zł 90,41 zł 3 000,00 zł 2 375,34 zł 

Jolanta Cepielik- Szewczyk z dnia 13 kwietnia 2012 roku 945,21 zł -   zł -   zł -   zł 

Jolanta Cepielik- Szewczyk z dnia 23 marca 2012 roku -   zł 7 722,60 zł -   zł -   zł 

Jolanta Cepielik- Szewczyk z dnia 27 marca 2013 roku -   zł 838,36 zł -   zł -   zł 

Jolanta Cepielik- Szewczyk z dnia 12 września 2013 roku -   zł 1 194,58 zł 4 000,20 zł 3 167,28 zł 

Jolanta Cepielik- Szewczyk z dnia 19 grudnia 2013 roku -   zł 65,75 zł 3 000,00 zł 2 375,34 zł 

Łukasz Wąsikiewicz z dnia 13 kwietnia 2012 roku 945,21 zł -   zł -   zł -   zł 

Łukasz Wąsikiewicz z dnia 23 marca 2012 roku -   zł 7 722,60 zł -   zł -   zł 

Łukasz Wąsikiewicz z dnia 27 marca 2013 roku -   zł 838,36 zł -   zł -   zł 

Łukasz Wąsikiewicz z dnia 12 września 2013 roku -   zł 1 194,58 zł 4 000,20 zł 1 983,66 zł 

Łukasz Wąsikiewicz z dnia 19 grudnia 2013 roku -   zł 98,63 zł 3 000,00 zł 1 487,67 zł 
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Zobowiązania i należności z tytułu dostaw i usług 

Nazwa podmiotu 
Stan na dzień 31.12.2012 Stan na dzień 31.12.2013 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 31.10.2015 

Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania 

J. Kłeczek Spółka Komandytowo-Akcyjna -   zł 369,00 zł -   zł 369,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o. -   zł -   zł -   zł -   zł -    zł -   zł -    zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. -   zł -   zł -   zł -   zł 40 360,21 zł -   zł 295 633,70 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. -   zł -   zł -   zł -   zł 31 788,64 zł -   zł -  zł 78,45  zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. -   zł -   zł -   zł -   zł 96 758,43 zł -   zł 5 567,39 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 884,24 zł -   zł -                 6,00 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 1 934,12 zł 38 923,27 zł 695,05 zł 28 462,12 zł 391,59 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. -   zł -   zł 738,00 zł -   zł 738,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Savia Karpaty Sp. z o.o. -   zł -   zł 900,36 zł -   zł 79 652,42 zł -   zł 12 713,97  zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. SKA 1 562,64 zł -   zł -   zł -   zł 738,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Marathon 2 Sp. z o.o. -   zł -   zł 223,86 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych -PROPERTY Sp. z o.o. w likwidacji -   zł -   zł -   zł -   zł -    zł -   zł -    zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych -PROPERTY 1 Sp. z o.o. -   zł -   zł -   zł -   zł -    zł -   zł -   zł -   zł 

 
4 381,00 zł 39 292,27 zł 2 551,27 zł 28 831,12 zł 250 427,29 zł -   zł 313 915,06 zł 78,45 zł 

 

Wynagrodzenia w spółce Emitenta Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i osób na stanowiskach  kierowniczych wyższego szczebla 

Imię i nazwisko 2012 2013 2014 Stan na dzień 31.10.2015 

Mirosław Koszany 197 593,93 zł 194 593,93 zł 197 593,93 zł 105 093,93 zł 

Roman Wąsikiewicz 301 093,93 zł 301 093,93 zł 301 093,93 zł 71 093,93 zł 

Jacek Kłeczek 61 093,93 zł 61 093,93 zł 61 093,93 zł -   zł 

Krzysztof Szewczyk 61 093,93 zł 61 093,93 zł 61 093,93 zł -   zł 

Bogumił Tokarz -   zł -   zł -   zł -   zł 

Łukasz Koterwa -   zł -   zł -   zł 8 450,40   zł 

Łukasz Wąsikiewicz -   zł -   zł -   zł -   zł 

Karolina Nowak 82 193,93 zł 80 993,93 zł 91 393,32 zł 118 879,87 zł 

Krzysztof Mucha 138 425,32 zł 125 022,63 zł 114 729,34 zł 85 486,23 zł 

 

Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi (za wyjątkiem umów pożyczek, umów o pracę, umów sprzedaży akcji/udziałów i umów przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa)  

Nazwa podmiotu Transakcja 
2012 2013 2014 Stan na dzień 31.10.2015 

Przychód Koszt Przychód Koszt Przychód Koszt Przychód Koszt 

J. Kłeczek Spółka Komandytowo-Akcyjna 
umowa zlecenia z dnia 25 

lutego 2004 roku 
-   zł 1 200,00 zł -   zł 1 200,00 zł -   zł 100,00 zł -   zł -   zł 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o. 
umowa najmu z dnia 28 

grudnia 2009 roku 
2 184,45 zł -   zł 2 186,55 zł -   zł 1 812,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 
umowa najmu nr 1 z dnia 16 

czerwca 2014 roku 
-   zł -   zł -   zł -   zł 815,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 
umowa najmu z dnia 31 
października 2014 roku 

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 10 578,58 zł -   zł 52 649,88 zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 
umowa o zarządzanie 
(holdingowa) z dnia 3 

-   zł -   zł -   zł -   zł 102 845,20 zł -   zł 420 381,26 zł -   zł 
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Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi (za wyjątkiem umów pożyczek, umów o pracę, umów sprzedaży akcji/udziałów i umów przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa)  

Nazwa podmiotu Transakcja 
2012 2013 2014 Stan na dzień 31.10.2015 

Przychód Koszt Przychód Koszt Przychód Koszt Przychód Koszt 

listopada 2014 roku 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 
umowa sprzedaży samochodu 
z dnia 15 stycznia 2015 roku 

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 102 979,00 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 
umowa sprzedaży samochodu 
z dnia 19 czerwca 2015 roku 

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 110 417,00 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. 
umowa najmu nr 2 z dnia 16 

czerwca 2014 roku 
-   zł -   zł -   zł -   zł 815,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. 
umowa o zarządzanie 
(holdingowa) z dnia 3 
listopada 2014 roku 

-   zł -   zł -   zł -   zł 83 884,65 zł -   zł 367 064,79 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 
umowa najmu nr 3 z dnia 16 

czerwca 2014 roku 
-   zł -   zł -   zł -   zł 815,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 
umowa o zarządzanie 
(holdingowa) z dnia 3 
listopada 2014 roku 

-   zł -   zł -   zł -   zł 234 244,33 zł -   zł 
1 062 223,93 

zł 
-   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 
umowa najmu z dnia 19 maja 

2008 roku 
2 184,45 zł -   zł 2 186,55 zł -   zł 1 812,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Sp. z o.o. 
umowa na korzystanie z 

oprogramowania z dnia 27 
lipca 2015 roku 

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 107,35 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 
umowa najmu nr 9 z dnia 1 

lipca 2003 roku 
6 391,69 zł -   zł 6 397,84 zł -   zł 5 301,91 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 

umowa nr 1/2006 o 
zarządzanie i obsługę 

nieruchomości z dnia 31 
sierpnia 2006 roku 

-   zł 241 000,67 zł -   zł 250 447,82 zł -   zł 213 924,26 zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 

umowa nr 3/2007 o 
zarządzanie i obsługę 

nieruchomości z dnia 31 
sierpnia 2007 roku 

-   zł 270 893,48 zł -   zł 216 037,19 zł -   zł 216 113,53 zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. 
umowa na korzystanie z 

oprogramowania z dnia 27 
lipca 2015 roku 

-   z -   z -   z -   z -   z -   z 107,35 zł -   z 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. 
umowa najmu z dnia 28 

grudnia 2009 roku 
2 184,45 zł -   zł 2 186,55 zł -   zł 1 812,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. 
umowa dzierżawy z dnia 1 

stycznia 2010 roku 
2 400,00 zł -   zł 2 400,00 zł -   zł 2 400,00 zł -   zł 1 307,35 zł -   zł 

Savia Karpaty Sp. z o.o. 
umowa najmu z dnia 19 

sierpnia 2013 roku 
-   zł -   zł 807,20 zł -   zł 1 812,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Savia Karpaty Sp. z o.o. 
umowa o zastępstwo 

inwestycyjne z dnia 31 marca 
2014 roku 

-   zł -   zł -   zł -   zł 270 000,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Savia Karpaty Sp. z o.o. 
umowa najmu z dnia 15 

kwietnia 2014 roku 
-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 3 250,00 zł -   zł -   zł 

Savia Karpaty Sp. z o.o. 
umowa o współpracy z dnia 3 

sierpnia 2015 roku 
-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 30 745,85 zł -   zł 

Savia Karpaty Sp. z o.o. 
umowa na korzystanie z 

oprogramowania z dnia 27 
-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 107,35 zł -   zł 
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Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi (za wyjątkiem umów pożyczek, umów o pracę, umów sprzedaży akcji/udziałów i umów przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa)  

Nazwa podmiotu Transakcja 
2012 2013 2014 Stan na dzień 31.10.2015 

Przychód Koszt Przychód Koszt Przychód Koszt Przychód Koszt 

lipca 2015 roku 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. SKA w likwidacji 
umowa dzierżawy z dnia 1 

stycznia 2010 roku 
2 400,00 zł -   zł 2 400,00 zł -   zł 2 400,00 zł -   zł 1 235,78 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. SKA w likwidacji umowa najmu z 1 luty 2007 2 184,45 zł -   zł 2 186,55 zł -   zł 1 812,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Marathon 2 Sp. z o.o. 
umowa najmu z dnia 31 lipca 

2013 roku 
-   zł -   zł 913,55 zł -   zł 1 812,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Marathon 2 Sp. z o.o. 
umowa na korzystanie z 

oprogramowania z dnia 27 
lipca 2015 roku 

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 107,35 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych -PROPERTY Sp. z o.o. w likwidacji 
Umowa najmu z dnia 20 

listopada 2008 roku 
2 184,45 zł -   zł 2 186,55 zł -   zł 1 812,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych -PROPERTY 1 Sp. z o.o. 
umowa najmu z dnia 23 

kwietnia 2009 roku 
2 184,45 zł -   zł 2 186,55 zł -   zł 1 812,00 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych -PROPERTY 1 Sp. z o.o. 
umowa na korzystanie z 

oprogramowania z dnia 27 
lipca 2015 roku 

-   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 107,35 zł -   zł 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o. refaktura polisy OC -   zł -   zł -   zł -   zł 200,00 zł -   zł 55,00 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. refaktura polisy OC -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 2 013,00 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. refaktura telefonów -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 1 659,49 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. refaktury kosztów -   zł -   zł -   zł -   zł 21 480,47 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. refaktura polisy OC -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 1 775,00 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. refaktury kosztów -   zł -   zł -   zł -   zł 12 790,60 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. refaktura polisy OC -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 4 818,00 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. refaktura telefonów -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 2 922,6 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o refaktury kosztów -   zł -   zł -   zł -   zł 48 121,17 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. refaktura polisy OC -   zł -   zł -   zł -   zł 400,00 zł -   zł 170,00 zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. refaktura telefonów 13 287,01 zł -   zł 11 200,94 zł -   zł 9 363,42 zł -   zł 5 339,94zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. refaktura kosztów 160,23 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Savia Karpaty Sp. z o.o. refaktura polisy OC -   zł -   zł -   zł -   zł 300,00 zł -   zł 1 547,00 zł -   zł 

Savia Karpaty Sp. z o.o. refaktura kosztów -   zł -   zł 368,80 zł -   zł 637,80 zł -   zł -   zł -   zł 

Savia Karpaty Sp. z o.o. refaktura kosztów -   zł -   zł -   zł -   zł 5 067,93 zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Sp. z o.o. refaktura kosztów 106,82 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o. refaktura kosztów 160,23 zł -   zł 138,30 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Sp. z o.o. SKA w likwidacji refaktura kosztów -   zł -   zł 92,20 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych -PROPERTY Sp. z o.o. w likwidacji zwrot wkładu -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 2 071,70  zł -   zł 

Biuro Inwestycji Kapitałowych -PROPERTY Sp. z o.o. w likwidacji refaktura kosztów -   zł -   zł 46,10 zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 

Belancor Sp. z o.o. refaktura kosztów -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł -   zł 60  zł -   zł 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. 

Emitenta planuje w przyszłości dalszą współpracę z podmiotami powiązanymi na zasadach rynkowych. 

Emitent nie planuje w kolejnych latach udzielania pożyczek powiązanym osobom fizycznym.
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20. DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ 
ZYSKÓW I STRAT 

20.1. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

20.1.1. WPROWADZENIE 

W niniejszym rozdziale Emitent zamieścił historyczne informacje finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej za lata 2014, 2013 oraz 2012, na które składają się: 

 skonsolidowane historyczne informacje finansowe za 2014 rok, 

 skonsolidowane historyczne informacje finansowe za 2013 rok, 

 skonsolidowane historyczne informacje finansowe za 2012 rok. 

Historyczne informacje finansowe za lata 2012-2014 zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez 
zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z formą, jaka 
zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad 
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego. 

Obowiązujące Emitenta zasady rachunkowości oparte na MSSF dotyczą wyłącznie skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
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20.1.2. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Dla Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, której jednostką 
dominującą jest Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Albatrosów 2 („Grupa Kapitałowa”), na które 
składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. oraz  
31 grudnia 2012 r., skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, skonsolidowane 
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata obrotowe 
kończące się w tych dniach oraz noty zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

Odpowiedzialność Zarządu 

Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację tego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny również za kontrolę 
wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe były wolne od 
nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. 

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta  

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień krajowych 
standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz 
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe jest wolne od istotnych nieprawidłowości. 

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji 
ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny 
ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub 
błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz 
rzetelną prezentacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur 
badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje 
również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd jednostki 
dominującej oraz ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia 
przez nas opinii z badania. 

Opinia 

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 
przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. 
oraz 31 grudnia 2012 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za lata obrotowe kończące się w tych dniach, zostało 
sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. 

W imieniu KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Nr ewidencyjny 3546 
ul. Chłodna 51 
00-867 Warszawa 

 

 

Arkadiusz Cieślik 

Kluczowy biegły rewident 
Nr ewidencyjny 90066 
Komandytariusz, Pełnomocnik 
 
13 kwietnia 2015 r.  
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20.1.3. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSR I MSSF 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2012, 31 grudnia 2013 oraz 31 grudnia 2014 
r. (wszystkie kwoty w tysiącach złotych o ile nie zaznaczono inaczej). 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną 
część sprawozdania finansowego. 

 

Skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za rok kończący się 31 
grudnia 
 

 
Nota 2014 2013 2012 

     

Przychody ze sprzedaży 5 18 628 16 978 17 977 

Pozostałe przychody 6 7 826 8 742 338 

 
 

   

Zużycie materiałów i energii 

 

(1 905) (2 231) (2 232) 

Usługi obce 

 

(4 525) (3 420) (3 864) 

Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze 7 (2 704) (2 605) (2 770) 

Amortyzacja 

 

(680) (744) (754) 

Podatki i opłaty 

 

(2 311) (2 109) (2 011) 

Pozostałe koszty 8 (2 986) (1 472) (6 245) 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 
 

11 343 13 139 439 

  
   

Przychody finansowe 
 

131 43 6 792 

Koszty finansowe 
 

(5 833) (5 036) (4 312) 

(Koszty)/przychody finansowe netto 9 (5 702) (4 993) 2 480 

  
   

Zysk przed opodatkowaniem 
 

5 641 8 146 2 919 

  
   

Podatek dochodowy 10 (1 886) (1 373) (1 308) 

  
   

Zysk netto 
 

3 755 6 773 1 611 

 

Zysk/(strata) netto przypadający na: 
 

   

- właścicieli jednostki dominującej   3 681 6 539 1 776 

- udziały niekontrolujące 

 

74 234 (165) 

Zysk netto  

 

3 755 6 773 1 611 

 
Inne całkowite dochody 

 
   

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za 
granicą 

 
- 1 (78) 

Inne całkowite dochody ogółem  - 1 (78) 

     

Całkowite dochody ogółem  3 755 6 774 1 533 

     

Całkowite dochody przypadające na     

- właścicieli jednostki dominującej  3 681 6 540 1 698 

- udziały niekontrolujące  74 234 (165) 

Całkowite dochody ogółem  3 755 6 774 1 533 

     

Podstawowy zysk netto przypadający na jedną akcję 
w złotych 

19 1,23 1,74 0,68 

Rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję 
w złotych 

19 1,23 1,74 0,68 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

    

  

 
Nota 

2014 
31 grudnia 

2013 
31 grudnia 

2012 
31 grudnia 

2012 
1 stycznia 

AKTYWA 
 

  
 

  

Aktywa trwałe 
 

  
 

  

Rzeczowe aktywa trwałe 11 10 153 10 625 11 303 12 040 

Wartości niematerialne i wartość firmy 12 84 17 17 - 

Nieruchomości inwestycyjne 13 195 751 168 709 151 562 149 407 

Aktywa trwałe razem 
 

205 988 179 351 162 882  161 447 

  
     

Aktywa obrotowe 
 

     

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe 

15 
3 250 1 172 1 671 4 502 

Inwestycje krótkoterminowe 16 120 55 21 - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 3 747 2 741 3 665 5 170 

Aktywa obrotowe razem 
 

7 117 3 968 5 357 9 672 

  
     

Aktywa razem 
 

213 105 183 319 168 239 171 119 

  
    

PASYWA 
 

     

Kapitał własny 18      

Kapitał zakładowy 
 

3 000 3 000 3 000 1 200 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej  

3 672 3 672 3 672 - 

Kapitał rezerwowy 
 

1 756 1 755 704 670 

Różnice kursowe z przeliczenia 
sprawozdań finansowych jednostek 
działających za granicą 

 
2 159 2 159                            2 158 2 236 

Zyski zatrzymane 
 

52 782 49 412 43 008 41 232 

Kapitał własny przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej  

63 369 59 998 52 542 45 338 

Kapitał udziałów niekontrolujących 
 

13 022 13 339 14 979 13 762 

Kapitał własny razem 
 

76 391 73 337 67 521 59 100 

  
     

Zobowiązania długoterminowe 
 

     

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

14 
10 333 8 612 5 330 4 076 

Zobowiązania z tytułu kredytów i 
pożyczek oraz innych instrumentów 
dłużnych 

20 
106 476 88 483 87 321 97 156 

Zobowiązania długoterminowe razem 
 

116 809 97 095 92 651 101 232 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (kontynuacja) 

 

 Nota 
2014 

31 grudnia  
2013 

31 grudnia 
2012 

31 grudnia 
2012 

1 stycznia 

  
    

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 

21 
7 737 3 155 2 774 4 265 

Zobowiązania z tytułu kredytów i 
pożyczek oraz innych instrumentów 
dłużnych 

20 
12 156 9 725 5 283 6 493 

Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego  

12 7 10 29 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 
 

19 905 12 887 8 067 10 787 

Zobowiązania razem 
 

136 714 109 982 100 718 112 019 

  
    

Pasywa razem 
 

213 105 183 319 168 239 171 119 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  

 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z emisji akcji 
powyżej ich 

wartości nominalnej 

Kapitał 
rezerwowy 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 

Zyski 
zatrzymane 

Kapitał własny przypisany 
akcjonariuszom jednostki 

dominującej 

Kapitał udziałów 
niekontrolujących 

Kapitał własny razem 

Stan na dzień 01.01.2012 r. 1 200 - 670 2 236 41 232 45 338 13 762 59 100 

Całkowite dochody za rok sprawozdawczy 
  

   
 

 
 

Zysk/strata netto - - - - 1 776 1 776 (165) 1 611 

Inne całkowite dochody 
  

   
 

 
 

Różnice kursowe z przeliczenia - - - (78) - (78) - (78) 

Całkowite dochody netto ogółem - - - (78) 1 776 1 698 (165) 1 533 

Transakcje z właścicielami Spółki ujęte 

bezpośrednio w kapitale własnym   
   

 
 

 

Emisja akcji 1 800 3 672 - - - 5 472 - 5 472 

Zmiany w strukturze grupy kapitałowej** - - 34 - - 34 1 382 1 416 

Stan na dzień 31.12.2012 r./1.01.2013 r. 3 000 3 672 704 2 158 43 008 52 542 14 979 67 521 

Całkowite dochody za rok sprawozdawczy          

Zysk/strata netto - - - - 6 539 6 539 234 6 773 

Inne całkowite dochody         

Różnice kursowe z przeliczenia - - - 1  1   1 

Całkowite dochody netto ogółem - - - 1 6 539 6 540   234 6 774 

Transakcje z właścicielami Spółki ujęte 

bezpośrednio w kapitale własnym 
        

Umorzenie akcji - - 855 - - 855 (2 040) (1 185) 

Zmiany w strukturze grupy kapitałowej** - - - -   526 526 

Wypłata dywidendy     (135) (135) (360) (495) 

Pozostałe - - 196 - - 196 - 196 

Stan na dzień 31.12.2013 r. 3 000         3 672 1 755 2 159  49 412 59 998 13 339 73 337 

** Zmiany obejmują przede wszystkim wzrost/spadek wartości kapitałów zakładowych konsolidowanych spółek należących do udziałowców niekontrolujących oraz zmiany w stanie posiadania certyfikatów 

inwestycyjnych FIZ AN DNK przez BIK S.A. 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  

 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z emisji 
akcji powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Kapitał 
rezerwowy 

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

Zyski zatrzymane 
Kapitał własny 

właścicieli jednostki 
dominującej 

Kapitał udziałów 
niekontrolujących 

Kapitał własny 
razem 

Stan na dzień 01.01.2014 r.  3 000         3 672 1 755 2 159 49 412 59 998 13 339 73 337 

Całkowite dochody za rok sprawozdawczy          

Zysk/strata netto - - - - 3 681 3 681 74 3 755 

Inne całkowite dochody         

Różnice kursowe z przeliczenia - - - - - - - - 

Całkowite dochody netto ogółem - - - - 3 681 3 681 74 3 755 

 
        

Transakcje z właścicielami Spółki ujęte 
bezpośrednio w kapitale własnym 

        

Wypłata dywidendy - - - - (311) (311) (391) (702) 

Pozostałe - - 1 - - 1 - 1 

Stan na dzień 31.12.2014 r. 3 000         3 672 1 756 2 159 52 782 63 369 13 022 76 391 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok kończący się 31 grudnia 
 Nota 2014 2013 2012 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

Zysk przed opodatkowaniem 
 

5 641 8 146 2 919 

Korekty      

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
 

680 744 754 

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych 
 

2 171 1 188 (6 029) 

Koszty finansowe 
 

3 492 3 085 4 139 

(Zysk) z działalności inwestycyjnej 
 

- (2 327) - 

Odpisy aktualizujące aktywa trwałe 
 

7 826 8 

Odpisy aktualizujące aktywa obrotowe 
 

- - 419 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 
 

(7 660) (5 543) 4 901 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
 

(2 022) 560 2 470 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych  

1 221 599 (1 385) 

Pozostałe korekty 
 

(231) 357 460 

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej 
 

3 299 7 635 8 656 

Podatek dochodowy zapłacony 
 

(160) (22) (70) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 

3 139 7 613 8 586 

  
   

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
 

   

Wpływy inwestycyjne 
 

- 1 966 230 

Przychody ze sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów 
trwałych i nieruchomości inwestycyjnych  

- 1 966 - 

Inne wpływy inwestycyjne 
 

- - 230 

Wydatki inwestycyjne 
 

(16 033) (8 880) (1 661) 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
 

(177) (3) (17) 

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 
 

(15 856) (1 763) (1 623) 

Nabycie udziałów i akcji 
 

- (7 080) - 

Udzielone pożyczki 
 

- (34) (21) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 

(16 033) (6 914) (1 431) 

  
 

   
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

 
   

Wpływy finansowe 
 

23 710 9 037 3 350 

Wpływy z tytułu wydania udziałów 
 

- 690 768 

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek  23 673 8 347 2 582 

Inne wpływy finansowe 
 

37 - - 

Wydatki finansowe 
 

(9 810) (10 660) (12 010) 

Wypłacone dywidendy             (702) (495) - 

Wydatki na nabycie akcji i udziałów własnych 18              - (1 178) - 

Spłata kredytów i pożyczek 
 

(6 274) (5 795) (7 677) 

Odsetki zapłacone 
 

(2 484) (2 973) (4 139) 

Płatności leasingowe 
 

(304) (219) (194) 

Inne opłaty i prowizje  (46) - - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 
 

13 900 (1 623) (8 660) 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (kontynuacja) 
Za rok kończący się 31 grudnia 

 
Nota 2014 2013 2012 

  
   

Zmiana środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
 

   

Zmiana stanu środków pieniężnych według sprawozdania  
z sytuacji finansowej  

1 006 (924) (1 505) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 
 

2 741 3 665 5 170 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia: 17 3 747 2 741 3 665 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

1.1. Opis organizacji Grupy 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Jednostką Dominującą”) jest spółką akcyjną zarejestrowaną  
w Polsce pod nr KRS 0000121747 w dniu 10 września 2002 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia  
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, ul. Albatrosów 2. 

Jednostka Dominująca została założona zgodnie ze statutem Spółki na czas nieokreślony. 

Przedmiotem działalności Jednostki Dominującej jest: 

 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; 

 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 

 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2012 r. 
obejmuje sprawozdania finansowe Spółki oraz jej jednostek zależnych (zwanych łącznie „Grupą” lub „Grupą Kapitałową”). 

Jednostką Dominującą najwyższego szczebla jest Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w skład Grupy 
Kapitałowej BIK S.A. wchodzi ponadto 20 jednostek zależnych. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Jednostka Dominująca posiada bezpośredni lub pośredni udział w 13 spółkach. Osiem z nich, tzn. 
Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., BIK Property 1 Sp. z o.o., BIK-5 Sp. z o.o., BIK-6 Sp. z o.o., Marathon 2 Sp. z o.o.  i Savia-
Karpaty Sp. z o.o., prowadzi lub jest przeznaczonych do prowadzenia działalności operacyjnej zbieżnej z działalnością Jednostki 
Dominującej polegającej na wynajmie powierzchni zabudowanych nieruchomości. Spółka BIK-2 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. w likwidacji sprzedała posiadaną nieruchomość i jest przeznaczona do likwidacji. Spółka BIK Property 
Sp. z o.o. w likwidacji, pełniąca niegdyś funkcję komplementariusza w spółce obecnie noszącej nazwę BIK Property 1 Sp. z o.o., 
została przeznaczona do likwidacji. Spółka BIK-2 Sp. z o.o. zarządza nieruchomościami posiadanymi przez Grupę, spółka Asellus 
Ltd świadczyła pomoc finansową spółkom w Grupie (przeznaczona do likwidacji), a BIK Zarządzanie Sp. z o.o. jest 
komplementariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych opisanych poniżej. 

Jednostka Dominująca posiada certyfikaty Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski 
Nieruchomości Komercyjnych Satus („Fundusz”, „FIZ AN DNK Satus”), który posiada większość akcji w spółkach BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 
S.K.A., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 S.K.A., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 4 S.K.A., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 S.K.A. i BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asto S.K.A. W/w podmioty prowadzą działalność operacyjną zbieżną z działalnością 
Jednostki Dominującej poza BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asto S.K.A., która zajmuje się działalnością 
pielęgnacyjno-opiekuńczą. Spółki są zarządzane i kontrolowane przez Jednostkę Dominującą poprzez wyżej wspomnianego 
komplementariusza- spółkę BIK Zarządzanie Sp. z o.o.  

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych Satus jest zarządzany 
przez podmiot zewnętrzny: Satus Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. Dzięki odpowiednim zapisom  
w umowie w sprawie współpracy związanej z inwestycjami prowadzonymi w ramach FIZ AN DNK Satus, Jednostka Dominująca 
poprzez wpływ na organy BIK Zarządzanie Sp. z o.o.,  posiada zdolność do kierowania polityką operacyjną oraz finansową spółek 
celowych, w których akcjonariuszem większościowym jest Fundusz. 

Ponadto, spółka BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asto S.K.A. posiada spółkę zależną SPV-2 Sp. z o.o., 
która świadczy usługi wynajmu środków trwałych na rzecz właściciela. 
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Poza Jednostką Dominującą w skład Grupy Kapitałowej wchodziły następujące podmioty: 

- na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Nazwa spółki 
Zakres podstawowej działalności 

jednostki 

Udział w 
kapitale / liczbie 

głosów 
Udział w zysku 

Data objęcia kontroli/ 
nabycia 

Metoda konsolidacji 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2014 r.  

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 2 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2014 r.  

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2014 r.  

metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE  

Sp. z o.o.  

Pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania 
99% 99% 

2010 r. 
metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o.  
Realizacja projektów 

budowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2003 r. 

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property Sp. z o.o. w likwidacji 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków oraz 
kupno i sprzedaż nieruchomości 

na własny rachunek 

100% 100% 
2012 r. 

 metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2012 r. 

metoda pełna 

BIK – 5 Sp. z o.o. 
Realizacja projektów 

budowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2008 r. 

metoda pełna 

BIK – 6 Sp. z o.o. 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

100% 100% 
2010 r.  

metoda pełna 

Asellus Limited w likwidacji 
Udzielanie pomocy finansowej 

jednostkom powiązanym 
100% 100% 

2006 r.  
metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji 
Wynajem nieruchomości na 

własny rachunek 
100% 100% 

2007 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 1 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
9,9% 17,4% 

2010 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. ASTO 
S.K.A. 

Działalność szpitali oraz 
pozostała działalność w zakresie 

opieki zdrowotnej 
- 17,4%** 

2010 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 2 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 17,4%** 

2011 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 3 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 17,4%** 

2011 r.  
metoda pełna 
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Nazwa spółki 
Zakres podstawowej działalności 

jednostki 

Udział w 
kapitale / liczbie 

głosów 
Udział w zysku 

Data objęcia kontroli/ 
nabycia 

Metoda konsolidacji 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 4 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 17,4%** 

2012 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 5 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 17,4%** 

2013 r.  
metoda pełna 

SPV 2 Sp. z o.o. 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

- 17,4%** 
2011 r.  

metoda pełna 

MARATHON 2 Sp. z o.o. 
Obsługa i wynajem 

nieruchomości na własny 
rachunek 

47% 47%** 
2012 r.  

metoda pełna 

SAVIA KARPATY Sp. z o.o. 
Wynajem nieruchomości na 

własny rachunek 
47% 47%** 

 2013 r.  
metoda pełna 

 

- na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Nazwa spółki 
Zakres podstawowej działalności 

jednostki 

Udział w 
kapitale / liczbie 

głosów 
Udział w zysku 

Data objęcia kontroli/ 
nabycia 

Metoda konsolidacji 

BIK ZARZĄDZANIE  

Sp. z o.o.  

Pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania 
99% 99% 

2010 r. 
metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o.  
Realizacja projektów 

budowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2003 r. 

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków oraz 
kupno i sprzedaż nieruchomości 

na własny rachunek 

100% 100% 
2012 r. 

 metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2012 r. 

metoda pełna 

BIK – 5 Sp. z o.o. 
Realizacja projektów 

budowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2008 r. 

metoda pełna 

BIK – 6 Sp. z o.o. 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

100% 100% 
2010 r.  

metoda pełna 

Asellus Limited 
Udzielanie pomocy finansowej 

jednostkom powiązanym 
100% 100% 

2006 r.  
metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o. S.K.A. 
Wynajem nieruchomości na 

własny rachunek 
100% 100% 

2007 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 1 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
9,9% 17,4% 

2010 r.  
metoda pełna 
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Nazwa spółki 
Zakres podstawowej działalności 

jednostki 

Udział w 
kapitale / liczbie 

głosów 
Udział w zysku 

Data objęcia kontroli/ 
nabycia 

Metoda konsolidacji 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. ASTO 
S.K.A. 

Działalność szpitali oraz 
pozostała działalność w zakresie 

opieki zdrowotnej 
- 17,4%** 

2010 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 2 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 17,4%** 

2011 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 3 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 17,4%** 

2011 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 4 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 17,4%** 

2012 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 5 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 17,4%** 

2013 r.  
metoda pełna 

SPV 2 Sp. z o.o. 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

- 17,4%** 
2011 r.  

metoda pełna 

MARATHON 2 Sp. z o.o. 
Obsługa i wynajem 

nieruchomości na własny 
rachunek 

47% 47%** 
2012 r.  

metoda pełna 

SAVIA KARPATY Sp. z o.o. 
Wynajem nieruchomości na 

własny rachunek 
47% 47%** 

 2013 r.  
metoda pełna 

- na dzień 31 grudnia 2012 r. 

Nazwa spółki 
Zakres podstawowej działalności 

jednostki 

Udział w 
kapitale / liczbie 

głosów 
Udział w zysku 

Data objęcia kontroli/ 
nabycia 

Metoda konsolidacji 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.  
Pozostałe doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania 

99% 99% 
2010 r. 

metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o.  
Realizacja projektów 

budowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2003 r. 

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków oraz 
kupno i sprzedaż nieruchomości 

na własny rachunek 

100% 100% 
2012 r. 

 metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2012 r. 

metoda pełna 

BIK – 5 Sp. z o.o. 
Realizacja projektów 

budowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2008 r. 

metoda pełna 

BIK – 6 Sp. z o.o. 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

100% 100% 
2010 r.  

metoda pełna 
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Nazwa spółki 
Zakres podstawowej działalności 

jednostki 

Udział w 
kapitale / liczbie 

głosów 
Udział w zysku 

Data objęcia kontroli/ 
nabycia 

Metoda konsolidacji 

Asellus Limited 
Udzielanie pomocy finansowej 

jednostkom powiązanym 
100% 100% 

2006 r.  
metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o. S.K.A. 
Wynajem nieruchomości na 

własny rachunek 
33,3% 50% 

2007 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 1 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
9,9% 16,9%** 

2010 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. ASTO 
S.K.A. 

Działalność szpitali oraz 
pozostała działalność w zakresie 

opieki zdrowotnej 
- 16,9%** 

2010 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 2 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 16,9%** 

2011 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 3 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 16,9%** 

2011 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 4 
S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 
- 16,9%** 

2012 r.  
metoda pełna 

SPV 2 Sp. z o.o. 
Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

- 16,9%** 
2011 r.  

metoda pełna 

MARATHON 2 Sp. z o.o. 
Obsługa i wynajem 

nieruchomości na własny 
rachunek 

47% 47%** 
2012 r.  

metoda pełna 

* Procent posiadanych certyfikatów inwestycyjnych 
** Grupa posiada kontrolę nad w/w jednostkami poprzez odpowiednie zapisy wynikające z umów/statutów spółek regulujące 
kwestie zarządzania i czerpania korzyści. 

1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 

Skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego przedstawia się następująco: 

 Mirosław Koszany – Prezes Zarządu, 

 Roman Wąsikiewicz – Członek Zarządu. 

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego przedstawia się następująco: 

 Elżbieta Wąsikiewicz, 

 Krzysztof Szewczyk, 

 Jacek Kłeczek, 

 Bogumił Tokarz. 

2. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Oświadczenie zgodności 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej „MSSF UE” i innymi obowiązującymi przepisami. 
MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej oraz związane z nimi Interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(KIMSF) poza Standardami i Interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami i 
Interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie. 
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Jednostka Dominująca korzystała dotychczas ze zwolnienia z obowiązku wynikającego z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), tj. z uwagi na fakt, iż na 
dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane Jednostki 
Dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których 
mowa w art. 60 ust. 2 i 6 Ustawy, spełniały co najmniej dwa z następujących warunków: 

1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło nie więcej niż 250 osób, 

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro, 

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polsk iej nie 

przekroczyły równowartości 15.000.000 euro. 

Jednostka Dominująca sporządziła uprzednio skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej za lata 2013, 2012  
i 2011 na potrzeby wspólników Spółki. Sprawozdania te nie były publikowane. 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2012 r. zostały 
zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 31 marca 2015 r. 

Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 

Poniżej wymienione standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną 
politykę rachunkowości jednostki: 

 MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu 
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 
roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 
2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej 
dacie), 

 MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”, 
zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” oraz MSSF 12 
„Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” – objaśnienia na temat przepisów przejściowych, 
zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w 
innych jednostkach” oraz MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – jednostki inwestycyjne, zatwierdzone w UE 
w dniu 20 listopada 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 
roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów” – Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, 
zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), 

 Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – Nowacja instrumentów pochodnych oraz 
kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące  
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). 
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Standardy i Interpretacje jeszcze nieobowiązujące 

Pewne nowe standardy, zmiany do standardów oraz interpretacji, które obowiązują lub będą obowiązywać dla okresów 
sprawozdawczych kończących się po 31 grudnia 2014 roku, nie zostały uwzględnione do sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego. 

Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie dla okresów rocznych kończących się w dniu 31 
grudnia 2014 r. 

 Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty publiczne”, która będzie obowiązkowa dla skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy za rok 2015. Grupa przewiduje, że zastosowanie Interpretacji nie będzie miało istotnego wpływu na 
jej sprawozdanie finansowe. 

 Zmiana do MSR 19 „Świadczenia pracownicze”, która będzie obowiązkowa dla skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy za rok 2015. Grupa nie planuje wcześniejszego zastosowania zmiany i przewiduje, że jej 
zastosowanie nie będzie miało istotnego wpływu na jej sprawozdanie finansowe. 

 Zmiana do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2010-2012, które będą obowiązkowe dla 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2015. Grupa nie planuje wcześniejszego zastosowania 
zmiany i jest w trakcie analizy wpływu zmiany na jej sprawozdanie finansowe. 

Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2011-2013, które będą obowiązkowe dla 
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. Grupa nie planuje wcześniejszego zastosowania zmiany i jest w trakcie analizy 
wpływu zmiany na jej sprawozdanie finansowe. 

Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Spółka nie planuje wcześniejszego zastosowania standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe z późniejszymi zmianami, który 
miałby obowiązywać dla okresów rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2018 r. oraz później.  Spółka jest w trakcie analizy 
wpływu nowego standardu na jej sprawozdanie finansowe. Zastosowanie nowego standardu mogłoby mieć wpływ na 
klasyfikację i wycenę aktywów finansowych. 

 MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” - Spółka nie oczekuje się, aby omawiany przejściowy standard miał 
znaczący wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki Grupy, ponieważ obejmuje on jedynie jednostki 
stosujące MSSF po raz pierwszy. 

 Ujmowania nabycia udziałów we wspólnych działaniach (Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”). Grupa nie 
planuje wcześniejszego zastosowania zmiany i jest w trakcie analizy wpływu zmiany na jej sprawozdanie finansowe. 

 Wyjaśnienia w zakresie akceptowalnych metod umorzenia i amortyzacji (Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” 
oraz MSR 38 „Wartości niematerialne”). Grupa nie planuje wcześniejszego zastosowania zmiany i przewiduje, że jej 
zastosowanie nie będzie miało istotnego wpływu na jej sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”. Grupa nie planuje wcześniejszego zastosowania zmiany i jest w trakcie 
analizy wpływu zmiany na jej sprawozdanie finansowe. 

 Sprzedaż lub Przekazanie Aktywów Pomiędzy Inwestorem a Spółką Stowarzyszoną lub Wspólnym Przedsięwzięciem 
(Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe” oraz do MSR 28 „Jednostki Stowarzyszone”). Grupa 
nie planuje wcześniejszego zastosowania zmiany i jest w trakcie analizy wpływu zmiany na jej sprawozdanie finansowe. 

 Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2012-2014. Grupa nie planuje 
wcześniejszego zastosowania zmiany i jest w trakcie analizy wpływu zmiany na jej sprawozdanie finansowe. 

 Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku od konsolidacji (Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania 
finansowe”, MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” i MSR 28 „Inwestycje  
w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”). Grupa nie planuje wcześniejszego zastosowania 
zmiany i jest w trakcie analizy wpływu zmiany na jej sprawozdanie finansowe. 

 Inicjatywa dotycząca ujawnień (Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”). Grupa nie planuje 
wcześniejszego zastosowania zmiany i jest w trakcie analizy wpływu zmiany na jej sprawozdanie finansowe. 

Podstawy wyceny 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem aktywów i 
pasywów wycenianych według wartości godziwej: nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych dostępnych do 
sprzedaży oraz instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

Dane w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, tj. w walucie funkcjonalnej Grupy, po 
zaokrągleniu do pełnych tysięcy. 
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Dokonane osądy i oszacowania  

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają 
wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z 
nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach uznawanych za racjonalne w danych 
okolicznościach i stanowią podstawę do określenia wartości bilansowych aktywów i zobowiązań, które nie wynikają 
bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczne wartości mogą różnić się od wartości szacowanych. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie,  
w którym dokonano zmiany lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu 
bieżącego, jak i okresów przyszłych. W istotnych kwestiach Zarząd dokonując szacunków opiera się na opiniach i wycenach 
sporządzonych przez niezależnych ekspertów. 

Istotne obszary niepewności odnośnie dokonywanych szacunków oraz osądy dokonywane przez Zarząd przy zastosowaniu MSSF 
UE, które wywarły najbardziej istotny wpływ na wartości wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zostały 
przedstawione w nocie 13 do sprawozdania finansowego (nieruchomości inwestycyjne). 

3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego przedstawione 
zostały poniżej. 

3.1. Zasady konsolidacji 

a) Jednostki zależne 

Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Jednostkę Dominującą. Kontrola ma miejsce w przypadku, gdy 
Jednostka Dominująca z tytułu swojego zaangażowania podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa do 
zmiennych wyników finansowych, oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez 
sprawowanie władzy nad jednostką zależną. Przy ocenie stopnia kontroli bierze się pod uwagę wpływ istniejących 
i potencjalnych praw głosu, które na dzień bilansowy mogą zostać zrealizowane lub mogą podlegać konwersji. 

Sprawozdania finansowe spółek zależnych uwzględniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym począwszy od dnia 
uzyskania nad nimi kontroli aż do momentu jej wygaśnięcia. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęte są jednostki, w których Jednostka Dominująca posiada niewielki udział lub 
nie posiada w ogóle udziału w kapitale tych jednostek. Jednakże poprzez odpowiednie zapisy umowne, Jednostka Dominująca 
posiada kontrolę nad tymi jednostkami i odpowiedni udział w ich zyskach netto. Jednostki te konsolidowane są metodą pełną, a 
kapitał do którego Jednostka Dominująca nie ma prawa stanowi kapitał niekontrolujący. 

b) Korekty konsolidacyjne 

Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy, a także przychody oraz koszty wynikające z transakcji 
zawieranych w obrębie Grupy są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.  

Niezrealizowane zyski wynikające z transakcji z jednostkami współzależnymi są wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego proporcjonalnie do wysokości udziału Grupy w tych jednostkach. Niezrealizowane straty są wyłączone ze 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego na tej samej zasadzie, co niezrealizowane zyski, ale wyłącznie w przypadku, gdy 
nie występują przesłanki wskazujące na utratę wartości. 

3.2. Transakcje w walucie obcej 

a) Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych, w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych przy zastosowaniu średniego 
kursu NBP dla danej waluty z dnia zawarcia transakcji. Pozycje pieniężne aktywów i pasywów w walucie obcej są przeliczane na 
dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego na ten dzień. Różnice kursowe wynikające  
z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pieniężnych wyrażonych w walutach 
obcych ujmowane są w rachunku zysków i strat. Niepieniężne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według kursu 
historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania transakcji. 
Niepieniężne pozycje bilansowe wyrażone w walucie obcej wyceniane według wartości godziwej są przeliczane według 
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień szacowania wartości godziwej. 
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Dla potrzeb wyceny bilansowej przyjęto następujące kursy: 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

EUR 4,2623 4,1472 4,0882 

b) Przeliczanie jednostki działającej za granicą 

Aktywa i zobowiązania jednostek działających za granicą są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 
sprawozdawczy.  

Przychody i koszty jednostek działających za granicą są przeliczane według kursu NBP wyliczonego jako średnia kursów NBP na 
koniec każdego miesiąca w danym roku obrotowym. Różnice kursowe powstałe przy przeliczeniu są ujmowane w innych 
całkowitych dochodach i prezentowane jako „Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających za 
granicą” w kapitałach. W sytuacji, gdy kontrola lub znaczący wpływ nad jednostką działającą za granicą zostaje utracona, 
skumulowana wartość różnic kursowych z przeliczenia jest przeklasyfikowywana do zysku lub straty bieżącego okresu. 

3.3. Instrumenty finansowe 

a) Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne 

Inne niż pochodne instrumenty finansowe obejmują inwestycje kapitałowe, należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe 
należności, udzielone pożyczki, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, zobowiązania  
z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania. 

Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne są ujmowane początkowo według wartości godziwej powiększonej - za 
wyjątkiem inwestycji wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy - o bezpośrednie koszty związane  
z nabyciem.  

Instrument finansowy jest ujmowany, jeśli Grupa staje się stroną umowy danego instrumentu finansowego. Aktywa finansowe 
zostają wyłączone ze sprawozdania z sytuacji finansowej, jeśli wynikające z umowy prawa Grupy do przepływów pieniężnych z 
aktywów finansowych wygasną lub jeśli Grupa przeniesie aktywa finansowe nie zachowując nad nimi (lub związanymi zeń 
ryzykami i korzyściami) kontroli. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży składnika aktywów finansowych są ujmowane na 
dzień zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Grupa zobowiąże się do kupna lub sprzedaży aktywa. Zobowiązania finansowe 
przestają być wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jeśli zobowiązania te wygasną (to znaczy, kiedy obowiązek 
określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł). 

Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne aktywa finansowe do następujących kategorii: aktywa finansowe 
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i 
należności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy 

Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są klasyfikowane jako aktywa 
finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.  

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej, bez 
uwzględnienia kosztów transakcji. Zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych wg wartości godziwej, której 
zmiany ujmowane są jako zysk lub strata okresu bieżącego, uwzględniane są w przychodach lub kosztach finansowych.  

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, zaliczane są do aktywów obrotowych, 
jeżeli Zarząd ma zamiar zrealizować je w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia 
płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do upływu 
terminu wymagalności. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu 
efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności zawierają się w aktywach długoterminowych, jeżeli ich zapadalność 
przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
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Pożyczki i należności własne 

Pożyczki i należności własne to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do 
ustalenia płatnościach, które nie są notowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Grupa wydaje środki pieniężne, 
dostarcza towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi, nie mając intencji zaklasyfikowania tych należności do aktywów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez zysk lub stratę okresu bieżącego. 

Pożyczki i należności własne są początkowo ujmowane według wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się 
przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena pożyczek i należności w terminie późniejszym odbywa się według 
zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Pożyczki i należności własne zalicza się do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od 
dnia bilansowego. Pożyczki i należności własne o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego 
zalicza się do aktywów trwałych z wyjątkiem należności handlowych, które zalicza się do aktywów obrotowych niezależnie od 
terminu wymagalności. Pożyczki i należności własne ujmuje się w pozycji bilansowej: należności handlowe, pozostałe należności. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie. Saldo środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych dodatkowo o niespłacone kredyty w rachunku bieżącym, stanowiących 
integralną część systemu zarządzania środkami pieniężnymi Grupy. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe niebędące pożyczkami i wierzytelnościami Grupy są aktywami finansowymi dostępnymi 
do sprzedaży. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej, bez uwzględnienia kosztów sprzedaży. Dla 
udziałów i akcji, w przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich 
wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia 
skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane według wartości godziwej, a skutki zmiany  
w wartości godziwej, inne niż odpisy z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych od instrumentów kapitałowych dostępnych 
do sprzedaży, są ujmowane w innych całkowitych dochodach. Na dzień wyłączenia inwestycji z ksiąg rachunkowych, 
skumulowaną wartość zysków lub strat ujętych uprzednio w innych całkowitych dochodach ujmuje się w zysku lub stracie okresu 
bieżącego.  

Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi 

Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez Grupę na dzień ich powstania. 
Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, są 
ujmowane na dzień zawarcia transakcji, który jest dniem, w którym Grupa staje się stroną umowy zobowiązującej do wydania 
instrumentu finansowego. 

Grupa wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone, umorzone lub ulegnie przedawnieniu. 
Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto 
wyłącznie, jeśli Grupa posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza 
rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza 
jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć. 

Grupa klasyfikuje zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi do kategorii innych zobowiązań finansowych. 
Tego typu zobowiązania finansowe początkowo ujmowane są w wartości godziwej powiększonej o dające się bezpośrednio 
przyporządkować koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu zobowiązania te wyceniane są według zamortyzowanego kosztu 
przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, kredyty w rachunku bieżącym, 
zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania. 

Kredyty w rachunku bieżącym, które muszą zostać spłacone na żądanie banku i stanowią element zarządzania gotówką Grupy są 
zaliczane do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.  
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b) Kapitał własny 

Akcje zwykłe 

Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych pomniejszają wartość 
kapitału. 

Akcje uprzywilejowane 

Akcje uprzywilejowane są ujmowane w kapitale własnym, jeśli nie podlegają umorzeniu lub podlegają umorzeniu wyłącznie na 
wniosek Spółki, a wypłata dywidendy z tych akcji jest nieobowiązkowa. Wypłaty dywidend wpływają bezpośrednio na wartość 
kapitału. 

Zakup akcji własnych 

W przypadku zakupu akcji własnych, kwota zapłaty z tego tytułu wraz z kosztami bezpośrednimi przeprowadzenia transakcji, 
wykazywana jest jako pomniejszenie kapitału własnego. Zakupione akcje własne wykazywane są jako odrębna pozycja kapitału 
własnego ze znakiem ujemnym. 

Kapitał własny ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i 
postanowieniami umowy/statutu Spółki. 

3.4. Rzeczowe aktywa trwałe 

a) Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych 

Rzeczowe aktywa trwałe to składniki aktywów: 

 które są utrzymywane przez Grupę w celu wykorzystania ich w działalności operacyjnej lub w celach administracyjnych, 

 którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż jeden rok, 

 w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, iż jednostka uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne związane 
ze składnikiem majątkowym,  

 których wartości można określić w sposób wiarygodny. 

Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.  

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem 
składnika majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku i składowania. 
Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów. Koszt wytworzenia 
składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie 
jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do używania 
(lub do dnia bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również w 
przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia składników rzeczowych aktywów 
trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego.  

Koszty bieżącego utrzymania środka trwałego, konserwacje, naprawy, remonty i okresowe przeglądy zaliczane są na wynik 
finansowy okresu, w którym zostały poniesione. 

Koszty finansowania zewnętrznego obejmujące odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań oraz różnice kursowe powstające 
w związku z pożyczkami i kredytami w walucie obcej, w stopniu, w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek, które można 
bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako 
część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. 

Na dzień kończący okres sprawozdawczy rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, 
pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Rzeczowe aktywa trwałe będące w toku budowy lub montażu są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, 
pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości i nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy. 

Zysk lub stratę ze zbycia składnika rzeczowych aktywów określa się na podstawie porównania przychodów ze zbycia z wartością 
bilansową zbytych aktywów i ujmuje się je w kwocie netto w zysku lub stracie bieżącego okresu w pozycji pozostałe przychody 
lub pozostałe koszty. 
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b) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym 

Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów trwałych, 
które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne związane  
z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w rachunku zysków  
i strat jako koszty w momencie poniesienia. 

c) Amortyzacja  

Wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się w oparciu o cenę nabycia danego składnika aktywów. Grupa ocenia również okres 
użytkowania istotnych elementów poszczególnych składników aktywów i jeśli okres użytkowania elementu jest inny niż okres 
użytkowania pozostałej części składnika aktywów, element ten amortyzowany jest osobno. 

Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody liniowej lub degresywnej 
w odniesieniu do oszacowanego przez Grupę okresu użytkowania każdego elementu składnika rzeczowych aktywów trwałych. 

Grupa przyjęła poniższe przykładowe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii środków trwałych: 

 Budynki - 40 lat, 

 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 22 lata, 

 Urządzenia techniczne i maszyny - 5 lat, 

 Środki transportu - 4 lata. 

Poprawność przyjętych okresów użytkowania oraz metod amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (o ile nie jest nieznaczna) 
jest przez Grupę okresowo weryfikowana. 

3.5. Wartości niematerialne 

a) Własne składniki wartości niematerialnych 

Wartości niematerialne nabyte przez Grupę wykazywane są w oparciu o cenę ich nabycia, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne 
oraz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości. 

b) Amortyzacja wartości niematerialnych 

Odpisy amortyzacyjne oblicza się w oparciu o cenę nabycia danego składnika aktywów. 

Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich użytkowania chyba, że nie jest on 
określony. Szacunkowy okres użytkowania jest następujący: 

 Oprogramowanie komputerowe – 2 lata. 

Poprawność przyjętych okresów użytkowania oraz metod amortyzacji wartości niematerialnych (o ile nie jest nieznaczna) jest 
przez Grupę okresowo weryfikowana. 

3.6. Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu 

a) Umowy i aktywa leasingowe 

Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści 
wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego.  

Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub wartości bieżącej 
minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy 
amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Używane na podstawie leasingu finansowego składniki rzeczowych aktywów 
trwałych podlegają amortyzacji według zasad stosowanych dla własnych środków trwałych. Jeżeli brak jest wiarygodnej 
pewności, że po zakończeniu umowy leasingu Grupa otrzyma prawo własności, aktywa te są amortyzowane  
w okresie krótszym spośród okresu leasingu i okresu ekonomicznej użyteczności. 

Umowy leasingowe niebędące umowami leasingu finansowego są traktowane jak leasing operacyjny. 

b) Płatności leasingowe 

Płatności leasingowe z tytułu leasingu finansowego są rozdzielane na część stanowiącą koszt finansowania oraz część 
zmniejszającą zobowiązanie. Część stanowiąca koszt finansowania jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie 
trwania umowy leasingu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 
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Płatności z tytułu zawartych przez Grupę umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat liniowo przez 
okres trwania leasingu. Otrzymane specjalne oferty promocyjne ujmowane są w rachunku zysków i strat łącznie z kosztami  
z tytułu leasingu. 

3.7. Wartość firmy oraz zysk z okazyjnego nabycia 

Jednostka przejmująca ujmuje wartość firmy na dzień przejęcia i wycenia ją w kwocie nadwyżki przekazanej zapłaty, która 
wyceniana jest według wartości godziwej na dzień przejęcia nad kwotą netto wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych 
aktywów i przejętych zobowiązań ustalonych na dzień przejęcia.  

Niekiedy jednostka dokonuje również okazyjnego nabycia, kiedy kwota netto wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych 
aktywów i przejętych zobowiązań ustalonych na dzień przejęcia jest wyższa od przekazanej zapłaty, która wyceniana jest według 
wartości godziwej na dzień przejęcia. Jednostka przejmująca ujmuje powstały zysk w rachunku zysków i strat na dzień przejęcia. 

Jeżeli wartość firmy jest istotna Grupa przeprowadza coroczny test na utratę wartości firmy. 

3.8. Nieruchomości inwestycyjne 

Inwestycje w nieruchomości obejmują nieruchomości tj. prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki, budowle oraz 
wyposażenie tych budynków, które nie są wykorzystywane przez Grupę na własne potrzeby. Za nieruchomości inwestycyjne 
uznaje się nieruchomości, które Grupa traktuje, jako np. źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu 
na oczekiwany przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści łącznie.  

Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na moment początkowego ujęcia w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.  
W wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji takie jak opłaty za obsługę prawną, podatek od zakupu 
nieruchomości i pozostałe koszty transakcji. Kosztem wytworzenia nieruchomości zbudowanej przez Grupę jest koszt ustalony 
na dzień zakończenia budowy i przystosowania do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi dla rzeczowych aktywów 
trwałych. 

Na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych kończących rok obrotowy nieruchomości inwestycyjne wyceniane są  
w wartości godziwej. Wartości godziwe są określane na podstawie niezależnych wycen rzeczoznawców. Zysk lub strata 
wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej wpływa na zysk lub stratę netto w okresie, w którym 
zmiana nastąpiła. 

W przypadku braku możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej, Grupa wycenia 
nieruchomości inwestycyjne według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, zgodnie z zasadami wyceny dla rzeczowych aktywów 
trwałych.  

Nieruchomość inwestycyjną usuwa się z ksiąg w momencie jej zbycia lub w przypadku trwałego wycofania z użytkowania, jeżeli 
nie oczekuje się uzyskania w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych. 

Jeżeli zmienia się sposób wykorzystania nieruchomości i z nieruchomości inwestycyjnej staje się nieruchomością 
wykorzystywaną przez właściciela na własne potrzeby, jest przenoszona do rzeczowych aktywów trwałych, a jej wartość godziwa 
na dzień przeniesienia staje się kosztem założonym dla celów przyszłego ujmowania. 

W przypadku zaprzestania wykorzystania nieruchomości na własne potrzeby i przeznaczenia jej na cele inwestycyjne, 
nieruchomość zostaje wyceniona w wartości godziwej i przeklasyfikowana do nieruchomości inwestycyjnych. Wszelkie zyski 
powstałe z wyceny do wartości godziwej są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu do wysokości, w której odwracają 
one wcześniejsze straty z tytułu utraty wartości danej nieruchomości. Pozostała część zysku jest ujmowana w innych całkowitych 
dochodach i wykazywana w kapitale z aktualizacji wyceny. Wszelkie straty ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. 

Prawo wieczystego użytkowania 

Grupa rozpoznaje prawo wieczystego użytkowania gruntów zaklasyfikowane do nieruchomości inwestycyjnych, jako leasing 
finansowy. Wartość zobowiązania finansowego z tytułu wieczystego użytkowania jest ustalana metodą efektywnej stopy 
procentowej. 

Nieruchomości inwestycyjne w budowie 

Nieruchomości inwestycyjne w budowie ujmowane są w pozycji nieruchomości inwestycyjnych. Nieruchomości inwestycyjne w 
trakcie budowy, dla których nie jest możliwe określenie wartości godziwej, Grupa wycenia stosując metodę kosztową.  

3.9. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe (lub aktywa i zobowiązania stanowiące grupę przeznaczoną do zbycia), co do których zakładane jest, że wypracują 
one korzyści dla jednostki w wyniku sprzedaży, a nie w wyniku długotrwałego użytkowania, są klasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzedaży. Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do grupy przeznaczonych do sprzedaży, aktywa te (lub składniki grupy 
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przeznaczonej do zbycia) są wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowości właściwymi dla tego aktywa. Następnie na dzień 
początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży, aktywa trwałe lub grupa przeznaczona do zbycia są ujmowane według 
niższej z dwóch wartości: wartości księgowej netto lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży. 

Ewentualny odpis z tytułu utraty wartości składników grupy przeznaczonej do zbycia jest w pierwszej kolejności ujmowany, jako 
zmniejszenie wartości firmy, a następnie jako zmniejszenie wartości księgowej netto pozostałych składników na zasadzie 
proporcjonalnej z zastrzeżeniem, że utrata wartości nie wpływa na wartość zapasów, aktywów finansowych, aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, aktywów z tytułu świadczeń pracowniczych i nieruchomości inwestycyjnych, które są nadal 
wyceniane stosownie do przyjętych zasad rachunkowości. Utrata wartości ujęta przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone 
do sprzedaży jest ujmowana w wyniku finansowym. Dotyczy to również zysków i strat wynikających z późniejszej zmiany 
wartości. Zyski z tytułu wyceny do wartości godziwej są ujmowane tylko do wysokości uprzednio ujętych strat z tytułu utraty 
wartości. 

3.10. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów 

a) Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi 

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, kiedy istnieją obiektywne przesłanki, że 
zaistniały zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych związanych z danym 
składnikiem aktywów. 

Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu szacowana jest jako 
różnica między ich wartością bilansową, a wartością bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu 
pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Odpis z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży jest wyliczany przez odniesienie do ich bieżącej wartości godziwej. 

Wartość bilansowa poszczególnych aktywów finansowych o jednostkowo istotnej wartości poddawana jest ocenie na każdy 
dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Pozostałe aktywa finansowe są 
oceniane pod kątem utraty wartości zbiorczo, pogrupowane według podobnego poziomu ryzyka kredytowego. 

Odpisy z tytułu utraty wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat. Jeżeli zmniejszenie wartości godziwej aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży było ujmowane bezpośrednio w kapitale z aktualizacji wyceny, skumulowane straty, które 
były uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

Odpisy z tytułu utraty wartości są odwracane, jeśli późniejszy wzrost wartości odzyskiwalnej może być obiektywnie przypisany 
do zdarzenia po dniu ujęcia straty z tytułu utraty wartości. 

b) Aktywa niefinansowe 

Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż nieruchomości inwestycyjne i aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, poddawana jest ocenie na każdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na 
utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Grupa dokonuje szacunku wartości odzyskiwanej 
poszczególnych aktywów. Wartość odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania 
oraz wartości niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użytkowania jest szacowana na każdy dzień bilansowy. 

Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów lub ośrodka 
generującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Ośrodek generujący środki pieniężne jest definiowany 
jako najmniejsza identyfikowalna grupa aktywów, która wypracowuje środki pieniężne niezależnie od innych aktywów i ich grup. 
Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat. Utrata wartości ośrodka generującego środki pieniężne 
jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), 
a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie 
proporcjonalnej. 

Wartość odzyskiwalna aktywów lub ośrodków generujących środki pieniężne definiowana jest jako większa z ich wartości netto 
możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości użytkowej przyszłe przepływy 
pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę 
wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów. W przypadku aktywów, które 
nie generują niezależnych przepływów pieniężnych wartość użytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikowalnego 
ośrodka generującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów przynależy. 

Odpis aktualizujący wartość firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu do innych aktywów, odpisy  
z tytułu utraty wartości rozpoznane w poprzednich okresach, są poddawane na każdy dzień bilansowy ocenie, czy zaszły 
przesłanki wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite odwrócenie. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości 
jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki zastosowane do szacowania wartości odzyskiwalnej. Odpis z tytułu utraty wartości 
odwracany jest tylko do wysokości wartości bilansowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne tj. do 
wysokości, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty. 
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3.11. Rezerwy 

Rezerwa ujmowana jest, gdy Grupa ma prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest 
prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych, zaś jego wielkość została 
wiarygodnie oszacowana. W przypadku, kiedy efekt wartości pieniądza w czasie ma istotne znaczenie, rezerwy są dyskontowanie 
w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz 
ryzyko związane z danym składnikiem pasywów. 

Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmowana jest w przypadku, gdy spodziewane przez Grupę korzyści ekonomiczne  
z umowy są niższe niż nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków umownych. Rezerwa jest wyceniana w wysokości wartości 
bieżącej niższej z kwot: oczekiwanych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy lub oczekiwanych kosztów netto 
kontynuowania umowy. Przed ustaleniem rezerwy, Grupa ujmuje wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów 
związanych z daną umową. 

3.12. Przychody ze sprzedaży 

Przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu metodą liniową 
przez okres trwania umowy. Korzyści przekazane w zamian za podpisanie umowy najmu stanowią integralną część całkowitych 
przychodów z tytułu najmu i są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu przez okres trwania umowy. 

Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w proporcji do stopnia wykonania 
świadczenia na dzień sprawozdawczy. 

3.13. Koszty 

Za koszty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie 
określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą 
do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofania środków przez udziałowców lub 
właścicieli. 

Koszty ujmuje się w rachunku zysków i strat na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy poniesionymi kosztami,   
a osiągnięciem konkretnych przychodów, tzn. stosując zasadę współmierności, poprzez zastosowanie rozliczeń 
międzyokresowych kosztów czynnych i biernych. 

3.14. Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe obejmują przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez Grupę środkami, należne dywidendy, 
zyski ze zbycia aktywów finansowych, zyski ze zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik 
finansowy. Przychody odsetkowe ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu zgodnie z zasadą memoriału,  
z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Dywidendę ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu na dzień, 
kiedy Grupa nabywa prawo do jej otrzymania.  

Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym, straty na sprzedaży aktywów 
finansowych, dywidendy z uprzywilejowanych udziałów zaklasyfikowanych do zobowiązań, straty ze zmiany wartości godziwej 
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, odpisy z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych (innych niż należności handlowe). 

Koszty finansowania zewnętrznego niedające się bezpośrednio przypisać do nabycia, wytworzenia, budowy lub produkcji 
określonych aktywów są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody efektywnej stopy 
procentowej.  

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wykazuje się w kwocie netto, jako przychody finansowe lub koszty finansowe, zależnie od 
ich łącznej pozycji netto. 
 

3.15. Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i odroczoną. Podatek dochodowy ujmowany 
jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi bezpośrednio z kapitałem własnym. 
Wówczas ujmuje się go w kapitale własnym. 

Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalone przy zastosowaniu 
stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. 
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Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego, w oparciu o różnice przejściowe 
pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustalaną dla celów księgowych, a ich wartością ustalaną dla celów podatkowych. 
Rezerwy nie tworzy się na następujące różnice przejściowe: początkowe ujęcie aktywów lub pasywów, które nie wpływają ani na 
zysk księgowy ani na dochód do opodatkowania, różnice związane z inwestycjami w jednostkach zależnych w zakresie,  
w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zrealizowane w dającej się przewidzieć przyszłości oraz wartość firmy. Ujęta 
kwota podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji wartości bilansowej aktywów i pasywów, przy 
zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na dzień bilansowy. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód 
do opodatkowania, który pozwoli na realizację różnic przejściowych. Aktywa z tytułu podatku odroczonego obniża się w zakresie, 
w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego 
zrealizowania różnic przejściowych. Takie obniżki koryguje się w górę, w zakresie, w jakim uzyskanie wystarczającego dochodu 
do opodatkowania staje się prawdopodobne. 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu 
finansowym. 

3.16. Ustalenie wartości godziwej 

Określenie wartości godziwej zarówno finansowych, jak i niefinansowych aktywów i zobowiązań jest wymagane przez zasady 
rachunkowości i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Poniżej zostały opisane metody ustalania wartości godziwej.  
W uzasadnionych przypadkach, dalsze informacje na temat założeń przyjętych do określenia wartości godziwej przedstawiono w 
notach objaśniających do poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych nabytych w wyniku połączenia/przejęcia jednostek oparta jest na ich wartości 
rynkowej. Wartość rynkowa nieruchomości jest oszacowaną kwotą, za jaką na dzień nabycia mogłaby ona zostać wymieniona na 
warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi stronami, po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych, przy 
czym obie strony działałyby świadomie i z własnej woli. Wartość godziwa pozostałych składników rzeczowych aktywów trwałych 
jest ustalana z zastosowaniem podejścia rynkowego i metod kosztowych, które opierają się na cenach rynkowych podobnych 
składników, o ile informacje te są dostępne, a w uzasadnionych przypadkach opierają się na kosztach zastąpienia. Szacunki 
kosztu odtworzenia pomniejszonego o skumulowaną amortyzację odzwierciedlają korekty będące efektem fizycznego 
pogorszenia, jak również utraty funkcjonalnej i ekonomicznej użyteczności aktywów. 

Nieruchomości inwestycyjne 

Portfel nieruchomości inwestycyjnych wyceniany jest, co roku przez zewnętrznego, niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, 
który posiada odpowiednio uznane kwalifikacje zawodowe i bieżące doświadczenie w dokonywaniu wycen nieruchomości, w 
podobnych lokalizacjach i kategoriach. Wartości godziwe opierają się na cenach rynkowych, które są szacunkową kwotą, za jaką 
w dniu wyceny, na warunkach rynkowych, nieruchomość mogłaby zostać wymieniona pomiędzy zainteresowanymi stronami, na 
warunkach rynkowych, po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych, przy czym obie strony działałyby 
świadomie. 

W przypadku braku bieżących cen rynkowych na aktywnym rynku, wycena jest przeprowadzana przy wzięciu pod uwagę 
szacunkowych rynkowych opłat z tytułu wynajmu nieruchomości. Aby dokonać wyceny nieruchomości w kwocie brutto, do 
rocznych rynkowych opłat z wynajmu nieruchomości stosowana jest rynkowa stopa zwrotu. W sytuacji, gdy bieżący czynsz różni 
się istotnie od szacowanych rynkowych opłat z tytułu wynajmu, dokonywane są korekty by odzwierciedlić aktualny czynsz. 

Wycena odzwierciedla odpowiednio typ aktualnych najemców lub podmiotów odpowiedzialnych za wywiązanie się  
z postanowień umów leasingowych, albo prawdopodobnych przyszłych najemców, podział kosztów z tytułu utrzymania  
i ubezpieczenia nieruchomości pomiędzy Grupę i leasingobiorców, jak również pozostały czas ekonomicznej użyteczności 
nieruchomości. W przypadku przedłużenia umowy najmu lub oczekiwanej podwyżki czynszu przyjmuje się, że wszystkie 
powiadomienia i, w zależności od ustaleń umowy, powiadomienia zwrotne, zostały doręczone w sposób ważny oraz we 
właściwym czasie. 

Instrumenty kapitałowe i instrumenty dłużne 

Wartość godziwa instrumentów kapitałowych i instrumentów dłużnych jest ustalana w oparciu o notowania ich cen kupna na 
dzień sprawozdawczy lub, jeśli nie są notowane, przy użyciu odpowiednich technik wyceny. Użyte techniki wyceny obejmują 
mnożniki rynkowe oraz analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy użyciu oczekiwanych przyszłych przepływów 
pieniężnych oraz rynkowej stopy dyskontowej. Wartość godziwa inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności ustalana 
jest jedynie w celu ujawnienia. 
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Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami pochodnymi 

Wartość godziwa, szacowana dla celów ujawniania, jest obliczana na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów 
pieniężnych z tytułu zwrotu kapitału i odsetek, zdyskontowanych za pomocą rynkowej stopy procentowej na dzień bilansowy. W 
przypadku leasingu finansowego rynkową stopę procentową szacuje się w oparciu o stopą procentową dla podobnego rodzaju 
umów leasingowych. 

Pochodne instrumenty finansowe 

Pochodne instrumenty finansowe są wyceniane na moment pierwotnego ujęcia w wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej 
tych instrumentów finansowych ujmuje się jako przychód lub koszt finansowy w rachunku zysków i strat. 

3.17. Zysk na jedną akcję 

Grupa prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk na jedną akcję jest 
wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji 
zwykłych w roku, skorygowaną o posiadane przez Grupę akcje własne. Liczba akcji zwykłych w prezentowanych okresach 
skorygowana jest również o zmiany ilości akcji, które nie niosą ze sobą zmiany zasobów kapitałowych (np. split akcji). 
Rozwodniony zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty przypadającej dla posiadaczy 
akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych skorygowaną o posiadane akcje własne oraz o efekty rozwadniające 
potencjalnych akcji, które obejmują obligacje zamienne na akcje, a także opcje na akcje przyznane pracownikom. 

3.18. Raportowanie segmentów działalności 

Segment operacyjny jest częścią Grupy zaangażowaną w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody 
oraz ponosić koszty, w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami Grupy. Wyniki operacyjne każdego 
segmentu operacyjnego są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w 
Grupie, który decyduje o alokacji zasobów do segmentu i ocenia jego wyniki działalności, przy czym dostępne są oddzielne 
informacje finansowe o każdym segmencie. 

Wyniki operacyjne każdego segmentu, które są raportowane do organu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji 
operacyjnych w Grupie, obejmują zarówno pozycje, które mogą zostać bezpośrednio przypisane do danego segmentu, jak i te 
mogące być przypisane pośrednio, na podstawie uzasadnionych przesłanek. Pozycje nieprzyporządkowane dotyczą głównie 
aktywów wspólnych (korporacyjnych) (głównie dotyczące zarządu jednostki), kosztów związanych z siedzibą jednostki, aktywów i 
zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. 

4. Nabycia jednostek 

2014 rok 

Grupa nie nabywała nowych jednostek. 

2013 rok 

1) Savia-Karpaty Sp. z o.o. 

W dniu 14 sierpnia 2013 r. Grupa przejęła kontrolę nad spółką Savia-Karpaty Sp. z o.o. nabywając 100% jej udziałów. Spółkę 
nabyto w celu realizacji inwestycji budowlanej, tj. Centrum Handlowego BB. 

 

Przekazana zapłata w postaci środków pieniężnych: 7.081 tys. zł 

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto na 
dzień nabycia: 

 

Nieruchomości inwestycyjne 12.965 tys. zł 

Należności publicznoprawne 59 tys. zł 

Pozostałe aktywa 3 tys. zł 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto (1.928) tys. zł 

Zobowiązania finansowe (1.545) tys. zł 

Pozostałe zobowiązania (2) tys. zł 

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto na 
dzień nabycia ogółem: 9.552 tys. zł 
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Pozycję nieruchomości stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntów, którego wartość określono na podstawie wyceny 
niezależnego rzeczoznawcy z dnia 5 września 2013 r. wraz z uwzględnieniem wartości minimalnych opłat leasingowych. 

Zysk z okazyjnego nabycia został ustalony w następujący sposób:  

Cena nabycia ogółem: 7.081 tys. zł 

Aktywa netto przypisane do Grupy: (9.552) tys. zł 

Zysk z okazyjnego nabycia: 2.471 tys. zł 

 

2012 rok 

2) Marathon 2 Sp. z o.o. 

W dniu 27 marca 2012 r. Grupa przejęła kontrolę nad spółką Marathon 2 Sp. z o.o. nabywając 50% jej udziałów. Spółkę nabyto w 
celu realizacji inwestycji budowlanej, tj. Centrum Handlowego BB, która ma być przeprowadzona przez spółkę Savia-Karpaty Sp. 
z o.o. Udziały w spółce Savia-Karpaty Sp. z o.o. miały być zakupione przez Marathon 2 Sp. z o.o. 

Przekazana zapłata w postaci środków pieniężnych: 25 tys. zł 

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto na 
dzień nabycia: 

 

Należności publicznoprawne 19 tys. zł 

Środki pieniężne 255 tys. zł 

Zobowiązania finansowe (253) tys. zł 

Pozostałe zobowiązania (4) tys. zł 

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto na 
dzień nabycia ogółem: 17 tys. zł 

Wartość firmy ujęta w związku z nabyciem została ustalona w następujący sposób: 

Cena nabycia ogółem: 25 tys. zł 

Aktywa netto przypisane do Grupy: (8) tys. zł 

Wartość firmy: 17 tys. zł 

W dniu 31 lipca 2013 r. Grupa sprzedała 3% udziałów w spółce Marathon 2 Sp. z o.o. za kwotę 1,5 tys. zł i posiada od tej pory 
47% udziałów w tej spółce. Ze względu na postanowienia umowne Grupa utrzymała kontrolę nad spółką Marathon 2 Sp. z o.o. 

3) Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. 

W dniu 22 czerwca 2012 r. Grupa przejęła kontrolę nad spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. nabywając 
100% jej udziałów. Spółkę nabyto w celu realizacji inwestycji budowlanej na posiadanej przez spółkę gruncie. 

Przekazana zapłata w postaci 36.000 akcji imiennych 
nieuprzywilejowanych serii F o wartości nominalnej 50 zł każda i cenie 
emisyjnej 152 zł za każdą akcję: 5.472 tys. zł 

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto na 
dzień nabycia: 

 

Nieruchomości inwestycyjne 5.522 tys. zł 

Należności publicznoprawne 9 tys. zł 

Środki pieniężne 1 tys. zł 

 

Zobowiązania finansowe (26) tys. zł 

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto na 
dzień nabycia ogółem: 5.506 tys. zł 
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Pozycję nieruchomości inwestycyjne stanowi grunt, którego wartość określono na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy 
z dnia 1 marca 2012 r. Wartość pozostałych aktywów netto została przyjęta wg ich dotychczasowej wartości księgowej ze 
względu na brak istotnych różnic w stosunku do wartości godziwej. 

Wartość godziwa wyemitowanych akcji stanowi wartość godziwa przejętych aktywów netto. Różnica pomiędzy wartością 
emisyjną akcji a wartością przejętych aktywów netto wynosi 34 tys. zł i została ujęta w kapitale rezerwowym. 

4) Biuro Inwestycji Kapitałowych Property Sp. z o.o. 

W dniu 27 lipca 2012 r. Grupa przejęła kontrolę nad spółką Biuro Inwestycji Kapitałowych Property Sp. z o.o. nabywając 100% jej 
udziałów. Spółkę nabyto w celu realizacji potencjalnych przyszłych inwestycji. 

Przekazana zapłata w postaci środków pieniężnych: 1 tys. zł 

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto na 
dzień nabycia: 

 

Należności finansowe 20 tys. zł 

Należności publicznoprawne 5 tys. zł 

Pozostałe aktywa 6 tys. zł 

Pozostałe zobowiązania (1) tys. zł 

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów netto na 
dzień nabycia ogółem: 30 tys. zł 

 

Zysk z okazyjnego nabycia został ustalony w następujący sposób:  

Cena nabycia ogółem: 1 tys. zł 

Aktywa netto przypisane do Grupy: (30) tys. zł 

Zysk z okazyjnego nabycia: 29 tys. zł 

 
5. Przychody ze sprzedaży 

 

2014 
 

2013 
 

2012 

Umowy wynajmu 16 255 14 909 16 373 

Działalność pielęgniarsko-opiekuńcza 2 369 1 999 1 475 

Pozostałe 4 70 129 

 
18 628 16 978 17 977 

 

Struktura terytorialna sprzedaży 

W latach 2014, 2013 i 2012 Grupa dokonywała sprzedaży wyłącznie na terenie Polski. 

6. Pozostałe przychody 

 2014 2013 
 

2012 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych 7 660 5 543 - 

Zysk z okazyjnego nabycia - 2 471 29 

Zysk na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych - 16 - 

Kary umowne (*) - 660 220 

Pozostałe  166 52 89 

 

7 826 8 742 338 

(*) kary umowne obejmują głównie otrzymane odszkodowania i rekompensaty z tytułu niewywiązania się przez kontrahentów i dostawców ze 

zobowiązań umownych 



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

170 

7. Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze 

   

 

 2014 2013 2012 

 
  

 
 

Ubezpieczenia społeczne (342) (328) (329) 

Wynagrodzenia (2 333) (2 251) (2 393) 

Pozostałe świadczenia  (29) (26) (48) 

 
(2 704) (2 605) (2 770) 

8. Pozostałe koszty 

   

 

 2014 2013 2012 

 
  

 
 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych - - (4 901) 

Strata na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych - (160) - 

Kary umowne (147) - (500) 

Odpis aktualizujący wartość należności - - (419) 

Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych - (820) - 

Inne koszty rodzajowe (179) (249) (203) 

Przekazanie nieruchomości (2 475) - - 

Pozostałe  (185) (243) (222) 

 
(2 986) (1 472) (6 245) 

 

9. Przychody i koszty finansowe netto 

   

 

 

2014 
 

2013  
 

2012 

Odsetki z rachunków bankowych i lokat 5 43 86 

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych - - 6 706 

Pozostałe przychody finansowe 126 - - 

Przychody finansowe 131 43 6 792 

 
    

Odsetki, w tym:    

 - od kredytów i pożyczek (2 958) (2 933) (3 747) 

 - leasingowe (378) (309) (316) 

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych (2 247) (1 132) - 

Pozostałe koszty finansowe (250) (662) (249) 

Koszty finansowe (5 833) (5 036) (4 312) 

 
   

(Koszty)/przychody finansowe netto (5 702) (4 993) 2 480 
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10. Podatek dochodowy 
 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 

Stawka podatku dochodowego, której podlegała działalność Grupy w roku 2012, 2013 i 2014 wynosiła 19%. Nie przewiduje się, 
aby stawka podatku dochodowego uległa zmianie w najbliższych latach. 

 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 
  

 

 

2014 2013 2012 

   
 

 

Podatek dochodowy bieżący 138 19 51 

Powstanie/odwrócenie różnic przejściowych  1 748 1 354 1 257 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat  1 886 1 373 1 308 

 

 

 

 
 

2014 
 

2013  2012 

  

%  

 

%  

 

% 

 

Zysk przed opodatkowaniem   5 641  8 146  2 919 

 
      

Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę 
podatkową 

19% 1 072 19% 1 548 19% 555 

Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów 

0% 4 0% 3 0% 5 

Pozostałe 14% 810 (2%) (178) 26% 748 

 
33% 1 886 17% 1 373 45% 1 308 

Zobowiązania z tytułu  podatku dochodowego wyniosły  na dzień 31 grudnia 2014 r. 12 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2013 r.  
7  tys. zł  oraz na dzień 31 grudnia 2012 r. 10 tys. zł.
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11. Rzeczowe aktywa trwałe 

  
Grunty Budynki i budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki transportu 
Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w budowie 

Razem 

 
 
Wartość brutto środków trwałych na dzień 1.01.2012 r. 1 263 9 242 148 1 254 635 1 12 543 

Zwiększenia  - - 5 1 9 15 30 

Zmniejszenia - - - (63) (2) - (65) 

Przeniesienie na środki trwałe - - - - - (13) (13) 

Wartość brutto na dzień 31.12.2012 r. 1 263 9 242 153 1 192 642 3 12 495 

        

Wartość brutto środków trwałych na dzień 1.01.2013 r. 1 263 9 242 153 1 192 642 3 12 495 

Zwiększenia  - - - 55 3 5 63 

Zmniejszenia - - - (161) (19) - (180) 

Przeniesienie na środki trwałe - - - - - (5) (5) 

Wartość brutto na dzień 31.12.2013 r. 1 263 9 242 153 1 086 626 3 12 373 

  
 

            

Wartość brutto środków trwałych na dzień 1.01.2014 r. 1 263 9 242 153 1 086 626 3  12 373 

Zwiększenia  - - 65 141 65 88 359 

Zmniejszenia - - (7) (244) (3) (70) (324) 

Przeniesienie na środki trwałe - - - - - - - 

Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r. 1 263 9 242 211 983 688 21 12 408 

  
       

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1.01.2012 r. (5) (40) (40) (375) (43) - (503) 

Zwiększenia  (32) (238) (24) (302) (156) - (752) 

Zmniejszenia - - - 63 - - 63 

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31.12.2012 r. (37) (278) (64) (614) (199) - (1 192) 

        
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1.01.2013 r. (37) (278) (64) (614) (199) - (1 192) 

Zwiększenia  (31) (239) (27) (290) (149) - (736) 

Zmniejszenia - - - 161 19 - 180 

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31.12.2013 r. (68) (517) (91) (743) (329) - (1 748) 
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Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1.01.2014 r. (68) (517) (91) (743) (329) - (1 748) 

Zwiększenia  (26) (214) (30) (265) (191) - (726) 

Zmniejszenia - - 7 209 3 - 219 

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31.12.2014 r. (94) (731) (114) (799) (517) - (2 255) 

  
 

              

Wartość netto        
    

Na dzień 1.01.2012 r. 1 258 9 202 108 879 592 1 12 040 

Na dzień 31.12.2012 r. 1 226 8 964 89 578 443 3 11 303 

Na dzień 1.01.2013 r. 1 226 8 964 89 578 443 3 11 303 

Na dzień 31.12.2013 r. 1 195 8 725 62 343 297 3 10 625 

Na dzień 1.01.2014 r. 1 195 8 725 62 343 297 3 10 625 

Na dzień 31.12.2014 r. 1 169 8 511 97 184 171 21 10 153 
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Zabezpieczenia 

Nieruchomości BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asto S.K.A. o wartości księgowej na 31 grudnia 2012 r.: 
10.190 tys. zł, na 31 grudnia 2013 r.: 9.919 tys. zł, na 31 grudnia 2014 r.: 9.654 tys. zł stanowiły zabezpieczenie kredytu 
bankowego. 

Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu 

Grupa użytkuje środki transportu w ramach leasingu finansowego o wartości księgowej na 31 grudnia 2012 r.: 548 tys. zł, na 31  
grudnia 2013 r.: 324 tys. zł, na 31 grudnia 2014 r.: 176 tys. zł. 

Środki trwałe w leasingu operacyjnym dotyczą prawa wieczystego użytkowania gruntów niezaliczanego do nieruchomości 
inwestycyjnych. 

12. Wartości niematerialne 

 

Wartość firmy 

Koncesje, licencje, 
oprogramowanie 
komputerowe i 

pozostałe 

Wartości 
niematerialne razem 

Wartość brutto na dzień 1.01.2012 r.  - 41 41 

Zwiększenia 17 - 17 

Zmniejszenia - - - 

Wartość brutto na dzień 31.12.2012 r. 17 41 58 

 
 

  
Wartość brutto na dzień 1.01.2013 r. 17 41 58 

Zwiększenia - - - 

Zmniejszenia - - - 

Wartość brutto na dzień 31.12.2013 r. 17 41 58 

 
 

  
Wartość brutto na dzień 1.01.2014 r. 17 41 58 

Zwiększenia 
- 
 

67 67 

Zmniejszenia - - - 

Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r. 17 108 125 

 
 

  
Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu 
utraty wartości  

 
  

Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na 
dzień 1.01.2012 r. 

- (41) (41) 

Amortyzacja za okres - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - - - 

Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na 
dzień 31.12.2012 r. 

- (41) (41) 

 
 

  
Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na 
dzień 1.01.2013 r. 

- (41) (41) 

Amortyzacja za okres - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - - - 

Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na 
dzień 31.12.2013 r. 

- (41) (41) 

    

Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na 
dzień 1.01.2014 r. 

- (41) (41) 

Amortyzacja za okres - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - - - 

Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na 
dzień 31.12.2014 r. 

- (41) (41) 

 
 

   



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

175 

Wartość netto  

Na dzień 1.01.2012 r. - - - 
Na dzień 31.12.2012 r. 17 - 17 
Na dzień 1.01.2013 r. 17 - 17 

Na dzień 31.12.2013 r. 17 - 17 

Na dzień 1.01.2014 r. 17 - 17 

Na dzień 31.12.2014 r. 17 67 84 

 
Wartość firmy 

W 2012 r. Spółka nabyła 50% udziałów Marathon 2 Sp. z o.o. W związku z jej nabyciem ujęta została wartość firmy w kwocie 17 
tys. zł (szczegóły w nocie 4). 
 

13. Nieruchomości inwestycyjne 
 

Nieruchomości inwestycyjne w budowie 

 

2014 
 

2013 
 

2012 

Stan na 1 stycznia 1 412 1 704 6 964 

Nabycie  19 382 1 563 1 535 

Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (19 710) (1 035) (6 795) 

Odpisy z tytułu utraty wartości - (820) - 

Stan na 31 grudnia 1 084 1 412 1 704 

 

Grupa posiadała nieruchomości inwestycyjne w budowie: 
a) na dzień 31 grudnia 2012 r. o wartości 1.704 tys. zł, które w kwocie 820 tys. zł dotyczyły nakładów poniesionych na 

plany zabudowy nieruchomości w Mielcu oraz w kwocie 404 tys. zł dotyczące budowy Galerii Dzierżoniów; 
b) na dzień 31 grudnia 2013 r. o wartości 1.412 tys. zł, które w kwocie 723 tys. zł dotyczyły nakładów poniesionych na 

budowę Galerii Dzierżoniów. 
c) na dzień 31 grudnia 2014 r. o wartości 1.084 tys. zł.,  które w kwocie 742 tys. zł dotyczyły nakładów poniesionych na 

budowę Galerii Dzierżoniów. 

Nieruchomości inwestycyjne w budowie wyceniane są według kosztu wytworzenia. 
Wartość aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego wyniosła za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.: 39 tys. 
zł, 31 grudnia 2013 r.: 0 tys. zł, 31 grudnia 2014 r.: 367 tys. zł. 

Odpisy aktualizujące 

W 2013 r. objęto pełnym odpisem aktualizującym w kwocie 820 tys. zł skapitalizowane na nieruchomościach inwestycyjnych w 
budowie koszty dotyczące planów zabudowy nieruchomości gruntowej należącej do BIK-2 Sp. z o.o. S.K.A. w związku ze 
sprzedażą gruntu. 

Nieruchomości inwestycyjne oddane do użytkowania/gotowe do użytkowania 

 

2014 
 

2013 
 

2012 

Stan na 1 stycznia 167 297 149 858 142 443 

Nabycie  - 12 966 5 522 

Przeniesienie z nieruchomości w budowie 19 710 1 035 6 795 

Zbycie - (2 104) - 

Zmiana wartości godziwej 7 660 5 542 (4 902) 

Stan na 31 grudnia 194 667 167 297 149 858 

 

Grupa posiada nieruchomości inwestycyjne, zarówno obiekty magazynowe jak i handlowe, co do których posiada tytuł własności 
lub prawo wieczystego użytkowania gruntów. Ich wynajem stanowi podstawową działalność operacyjną Grupy. Umowy są 
zawierane na różne okresy czasu, a roczny czynsz najmu jest indeksowany w stosunku do cen towarów konsumpcyjnych. 
Późniejsze przedłużenia okresów umów są negocjowane z najemcami. 

Co do zasady Grupa wycenia nieruchomości do wartości godziwej na koniec każdego roku. Zmiany w otoczeniu rynkowym mają 
duży wpływ na wartość nieruchomości, gdyż są wrażliwe na wiele elementów w tym w szczególności na zmiany stóp kapitalizacji 
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oraz kursu EUR/PLN z uwagi na to, iż podstawą ich wycen jest czynsz wyrażony w EUR. Wzrost/spadek kursu EUR przekłada się 
na wzrost/spadek wartości nieruchomości wyrażonej w PLN i powoduje zysk/stratę z aktualizacji wyceny nieruchomości. 

Wyceny są dokonywane przez niezależnych specjalistów wynajętych przez Grupę posiadających uznawane kwalifikacje 
zawodowe oraz legitymujących się doświadczeniem w wycenach nieruchomości inwestycyjnych (na podstawie danych, nie 
dających się zaobserwować bezpośrednio - tzw. Poziom 3) 

W przypadku nieruchomości wynajmowanych są one wyceniane w podejściu dochodowym, natomiast nieruchomości 
niewynajmowane (np. niezabudowane grunty) wyceniane są w podejściu porównawczym. Nieruchomości niewynajmowane są 
wyceniane po cenie nabycia w przypadku, gdy nie można określić wartości godziwej lub oczekiwana wartość godziwa jest 
zbliżona do ceny nabycia. 

Nie doszło do zmiany w metodzie wyceny w porównaniu z poprzednimi okresami. 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r., 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2014 r. nie było żadnych przekwalifikowań 
pomiędzy poziomami. 

 

Główne założenia dla nieruchomości wycenianych w podejściu dochodowym: 

- na 31 grudnia 2014 r.: 

Nieruchomość 
Wartość księgowa 

(w tys. zł) 
Średnioważony okres 

najmu obecnego 
Średnia stawka najmu 

(przedział) 
Stopa kapitalizacji 

Stopa 
pustostanów 

Kraków – Albatrosów 27.560 1 rok i 11 miesięcy 

od € 3,80 do 

€ 5,83 /m2 za powierzchnię 
magazynową oraz od € 8,05 do 

€ 10,38 /m2 za powierzchnię 
biurową 

8,25% 4% 

Kraków – Półłanki 26.870 3 lata i 8 miesięcy 

od € 3,77 do 

€ 4,10 /m2 za powierzchnię 
magazynową oraz od € 6,0 do € 

9,50 /m2 za powierzchnię 
biurową 

8,25% 0% 

Sosnowiec 66.650 1 rok i 5 miesięcy 

od € 2,65 do 

€ 3,64 /m2 za powierzchnię 
magazynową oraz od € 6,61 do 

€ 11,06 /m2 za powierzchnię 
biurową 

8,25% 3% 

Puławy 13.685 9 lat i 6 miesięcy od € 7,44 do € 17,24 /m2 8,25% 0% 

Bielsko-Biała 39.900 11 lat i 5 miesięcy 
od € 6,0 do € 23,0 /m2 

7,50% 40% 
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- na 31 grudnia 2013 r.: 

Nieruchomość 
Wartość 

księgowa (w tys. 
zł) 

Średnioważony okres 
najmu obecnego 

Średnia stawka najmu 
(przedział) 

Stopa kapitalizacji 
Stopa 

pustostanów 

Kraków – Albatrosów 26.900 2 lata i 4 miesiące 

od € 3,91 do 

€ 5,83 /m2 za powierzchnię 
magazynową oraz od € 8,27 do 

€ 11,36 /m2 za powierzchnię 
biurową 

8,25% 2,5% 

Kraków – Półłanki 27.400 3 lata i 3 miesiące 

od € 3,77 do 

€ 4,21 /m2 za powierzchnię 
magazynową oraz od € 9,11 do 

€ 9,50 /m2 za powierzchnię 
biurową 

8,25% 3,0% 

Sosnowiec 64.900 2 lata i 3 miesiące 

od € 2,79 do 

€ 3,64 /m2 za powierzchnię 
magazynową oraz od € 8,08 do 

€ 11,06 /m2 za powierzchnię 
biurową 

8,25% 2,5% 

Puławy 13.600 11 lat i 4 miesiące od € 7,40 do € 17,14 /m2 8,25% 2,0% 

 

- na 31 grudnia 2012 r.: 

Nieruchomość 
Wartość 
księgowa 
(w tys. zł) 

Średnioważony okres 
najmu obecnego 

Średnia stawka najmu 
(przedział) 

Stopa kapitalizacji 
Stopa 

pustostanów 

Kraków – 
Albatrosów 

25.660 2 lata i 4 miesiące 

od € 3,80 do 

€ 5,83 /m2 za powierzchnię 
magazynową oraz od € 8,50 

do € 11,00 /m2 za 
powierzchnię biurową 

8,25% 5,0% 

Kraków – Półłanki 25.732 2 lata i 1 miesiąc 

od € 3,65 do 

€ 5,00 /m2 za powierzchnię 
magazynową oraz od € 8,82 

do € 10,00 /m2 za 
powierzchnię biurową 

8,25% 5,0% 

Sosnowiec 63.723 1 rok i 5 miesięcy 

od € 2,79 do 

€ 3,64 /m2 za powierzchnię 
magazynową oraz od € 8,00 

do € 10,70 /m2 za 
powierzchni biurową 

8,35% 6,0% 

Puławy 13.228 12 lat i 4 miesiące od € 7,00 do € 16,50 /m2 8,5% 2,0% 
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Nieruchomości niewynajmowane (prawo wieczystego użytkowania gruntów, grunty własne): 

 Wartość księgowa na 31.12.2014 
r. w tys. zł 

Wartość księgowa na 31.12.2013 
r. w tys. zł 

Wartość księgowa na 
31.12.2012 r. w tys. zł 

Sosnowiec 5.748 7.278 5.414 

Targowisko 3.675 3.675 3.515 

Bielsko-Biała - 12.966 - 

Dzierżoniów 4.971 4.969 4.961 

Żórawina 5.610 5.610 5.523 

 

Grupa posiadała nieruchomość w postaci gruntu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu, która na dzień 31 grudnia 2012 r. 
została wyceniona w cenie nabycia: 2.104 tys. zł. Brak możliwości oszacowania wiarygodnej wartości godziwej wynikał  
z faktu, iż z gruntem związany był obowiązek zabudowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod rygorem kar finansowych. W 2013 r. grunt został sprzedany ze stratą w wysokości 160 tys. zł. 

Nieruchomości inwestycyjne w Krakowie, Sosnowcu, Bielsku – Białej oraz w Puławach o wartości na 31 grudnia 2014 r.: 171.400 
tys. zł, na 31 grudnia 2013 r.: 137.950 tys. zł, na 31 grudnia 2012 r.: 131.451 tys. zł, są objęte hipotekami jako zabezpieczenie 
kredytów bankowych. 

14. Podatek odroczony 

 

a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwa na podatek odroczony dotyczą poniższych pozycji aktywów i zobowiązań:  

 

Aktywa Rezerwa Wartość netto 

  2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 

              

Nieruchomości inwestycyjne 120 - - (14 090) (11 057) (7 121) (13 970) (11 057) (7 121) 

Zobowiązania z tytułu kredytów i 
pożyczek 

59 - - - - - 59 - - 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe 

- 92 92 (85) (38) - (85) 54 92 

Leasing finansowy 717 570 339 -   717 570 339 

Pozostałe 953 118 22 (324) (69) (19) 629 49 3 

Straty podatkowe podlegające odliczeniu 
w przyszłych okresach 

2 317 1 772 1 357 - - - 2 317 1 772 1 357 

Aktywa / (rezerwa) z tytułu podatku 
odroczonego na różnicach przejściowych 

4 166 2 552 1 810 (14 499) (11 164) (7 140) (10 333) (8 612) (5 330) 

Kompensata (4 166) (2 552) (1 810) 4 166 2 552 1 810 - - - 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 
wykazane  w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej 

- - - (10 333) (8 612) (5 330) (10 333) (8 612) (5 330) 

Wszystkie zmiany w podatku odroczonym od różnic przejściowych zostały rozpoznane w rachunku zysków i strat za wyjątkiem 
rezerwy netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozpoznanej w 2013 r. w kwocie 1.928 tys. zł w związku z nabyciem 
spółki Savia-Karpaty Sp. z o.o. 
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b. Straty podatkowe 

Zgodnie z polskim prawem podatkowym strata poniesiona w roku podatkowym może obniżyć dochód w najbliższych, kolejno po 
sobie następujących, pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 
50% kwoty straty. Na dzień 31 grudnia 2014 r. maksymalna wysokość strat podatkowych, które mogą obniżyć dochód 
podatkowy w najbliższych, kolejno po sobie następujących, pięciu latach podatkowych wyniosła 12.930  zł (na dzień 31 grudnia 
2013 r.: 10.021 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2012 r.: 8.247 tys. zł). Grupa dokonała weryfikacji możliwości odliczenia powyższych 
strat od przyszłych planowanych dochodów i ustaliła, iż istnieje niepewność związana z możliwością wykorzystania strat 
podatkowych w wysokości 31 grudnia 2014 r.: 1.177 tys. zł (na 31 grudnia 2013 r.: 1.139 tys. zł ,31 grudnia 2012 r.: 1.104 tys. zł) 
przez Spółkę BIK-2 Sp. z o. o. w związku z czym na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa nie rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w kwocie: 224 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2013 r.: 216 tys. zł, 31 grudnia 2012 r.: 210 tys. zł). 

15.  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  
 

 

2014 2013 2012 

 
  

 
 

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 1 326 679 715 

Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

1 075 280 223 

Pozostałe należności i inne aktywa  849 213 733 

 
3 250 1 172 1 671 

 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe są przedstawione w kwotach netto. Na dzień 31 grudnia 2014 r. odpis 
aktualizujący należności wyniósł 369 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2013 r.: 535 tys. zł, 31 grudnia 2012 r.: 535 tys. zł) 

16. Inwestycje krótkoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe obejmują pożyczki krótkoterminowe udzielone Spółce Belanco Ltd, które zostały spłacone w 2014 r. 
(na 31 grudnia 2013 r. wynosiły: 55 tys. zł, 31 grudnia 2012 r.: 21 tys. zł) oraz wycenione na 31 grudnia 2014 r. instrumenty 
pochodne – dwa kontrakty forward na walutę EUR - wycena w kwocie 120 tys. zł. 

17.  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

 

2014 2013 2012 

Środki pieniężne w kasie 12 3 12 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 3 499 2 227 1 713 

Lokaty krótkoterminowe 236 511 1 940 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana 
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej  

3 747 2 741 3 665 

W środkach pieniężnych prezentowanych powyżej zawierają się środki o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 
grudnia 2014 r. 1.605 tys. zł (odpowiednio na dzień 31 grudnia 2013 r. 939 tys. zł, 31 grudnia 2012 r. 924 tys. zł). Środki te są 
ulokowane na rachunkach zablokowanych na zabezpieczenie spłaty kredytów zaciągniętych przez Grupę. 

18. Kapitał własny 

 

Kapitał zakładowy 

 

2014 2013 2012 

Liczba akcji na początek okresu 60 000 60 000  24 000 

Emisja akcji w zamian za udziały - - 36 000 

Rozdrobnienie (split akcji) 2 940 000 - - 

Liczba akcji na koniec okresu  3 000 000 60 000 60 000 

Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) 1 50 50 

Kapitał zakładowy (w tys. zł) 3 000 3 000 3 000 
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Na dzień 31 grudnia 2014 r. kapitał zakładowy Spółki dominującej składał się z 900.000 akcji zwykłych i 2.100.000 akcji 
uprzywilejowanych (na dzień 31 grudnia 2013 r. 56.200 akcji zwykłych i 3.800 akcji uprzywilejowanych, na dzień 31 grudnia 2012 
r.: 56.200 akcji zwykłych i 3.800 akcji uprzywilejowanych).  

Akcje zwykłe i uprzywilejowane 

Wszystkie akcje uprawniają w jednakowym stopniu do majątku Jednostki Dominującej. 190.000 akcji uprzywilejowanych daje 
prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, pozostałe akcje uprzywilejowane tj. 1.910.000 akcji daje prawo do  
2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Emisja akcji 

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.800 
tys. zł poprzez utworzenie 36.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 50 zł każda akcja i cenie emisyjnej 152 zł każda akcja. 
Nowe akcje zostały objęte przez Belanco Ltd z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład niepieniężny w postaci 36.000 udziałów (tj. 
100% kapitału zakładowego) o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o.  
Nadwyżka wartości emisyjnej ponad wartość nominalną wyemitowanych akcji stanowi aggio w kwocie 3.672 tys. zł. 

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014 r. nastąpiła zmiana Statutu Jednostki Dominującej. W 
związku ze zmianą Statutu Spółki w zakresie sposobu podziału kapitału zakładowego Jednostki Dominującej ustalono, że akcje 
serii A o wartości nominalnej 1 zł każda zostaną wydane w miejsce wszystkich dotychczasowych akcji serii A o wartości 
nominalnej 50 zł każda, akcje serii G o wartości nominalnej 1 zł każda zostaną wydane w miejsce wszystkich dotychczasowych 
akcji serii B, D, E oraz 18.000 akcji serii F o wartości nominalnej 50 zł każda, akcje serii H o wartości nominalnej 1 zł każda zostaną 
wydane w miejsce 18.000 akcji serii F o wartości nominalnej 50 zł każda. 

Kapitał rezerwowy 

Kapitał rezerwowy stanowi przede wszystkim nadwyżka wartości umorzonych akcji nad ceną ich zakupu. 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą obejmują wszystkie różnice kursowe wynikające z przeliczenia  
sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą.  

Akcje własne 

Spółka dominująca nie posiada akcji własnych. 

W 2013 r. BIK-2 Sp. z o.o. S.K.A. zakupił od akcjonariusza BDM Invest Sp. z o.o. Spółka Inwestycyjna S.K.A. akcje własne  
o wartości nominalnej 2.040 tys. zł za kwotę 1.178 tys. zł. Do dnia bilansowego na 31.12.2013 r. akcje zostały umorzone. Różnica 
pomiędzy tymi wartościami, po uwzględnieniu kosztów transakcji, tj. kwota 855 tys. zł, została odniesiona bezpośrednio na 
kapitał rezerwowy. 

Dywidenda 

W latach 2013 i 2012 Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. W roku 2014 r. została wypłacona dywidenda z zysku roku  
2013 w kwocie 197 tys. zł. 

19. Zysk przypadający na jedną akcję  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. kalkulacja zysku netto przypadająca na jedną akcję została wyliczona w oparciu o zysk netto 
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej. Na dzień 31 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2012 r. kalkulacja zysku netto 
przypadająca na jedną akcję została wyliczona w oparciu o zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej  
z wyłączeniem 2/10 zysku netto przeznaczonego wyłącznie dla akcjonariuszy uprzywilejowanych (w 2014 r. uprzywilejowanie to 
zostało zniesione). 

Dla zachowania porównywalności ilości akcji wyliczono z uwzględnieniem splitu akcji, który miał miejsce w 2014 r. – szczegóły 
patrz nota 18. 

Średnioważona liczba akcji w roku kończącym się na: 

31 grudnia 2014 r.: 3.000.000 akcji (przed uwzględnieniem splitu z 2014 r.: 60.000 akcji)  

31 grudnia 2013 r.: 60.000 akcji (po uwzględnieniu splitu z 2014 r.: 3.000.000 akcji) 

31 grudnia 2012 r.: 42.000 akcji (po uwzględnieniu splitu z 2014 r.: 2.100.000 akcji)  

Nie zidentyfikowano instrumentów rozwadniających liczbę akcji zwykłych w bieżącym okresie. 
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20. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 

Zobowiązania długoterminowe 

 

2014 
 

2013 

 
 

2012 

Zabezpieczone kredyty 102 617 84 619 84 368 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 3 859 3 864 2 953 

 
106 476 88 483 87 321 

 
 
 
Zobowiązania krótkoterminowe 

 

2014 
 

2013 

 

2012 

Krótkoterminowa część zabezpieczonych kredytów 5 789 4 899 4 564 

Pożyczki od jednostek powiązanych 6 270 4 477 523 

Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego 

97 349 196 

 
12 156 9 725 5 283 

 
a. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek 

 

Nazwa Waluta Nominalna stopa 
Rok/lata  

zapadalności 

Wartość 
zobowiązania 
na 31.12.2014 

r. 

(w tys. PLN) 

Wartość 
zobowiązania 
na 31.12.2013 
r. (w tys. PLN) 

Wartość 
zobowiązania 
na 31.12.2012 
r. (w tys. PLN) 

Kredyty inwestycyjne w BIK 
S.A. od mBank Hipoteczny 

EUR 
EURIBOR 6M + 

marża 
2026 - 2030 - 75 542    74 849    

Kredyty inwestycyjne w BIK 
Kraków 1 Sp. z o.o. od 
mBank Hipoteczny 

EUR 
EURIBOR 6M + 

marża 
2029 13 013 - - 

Kredyty inwestycyjne w BIK 
Kraków 2 Sp. z o.o. od 
mBank Hipoteczny 

EUR 
EURIBOR 6M + 

marża 
2029 14 221 - - 

Kredyty inwestycyjne w BIK 
Sosnowiec 1 Sp. z o.o. od 
mBank Hipoteczny 

EUR 
EURIBOR 6M + 

marża 
2029 48 832 - - 

Kredyt inwestycyjny w BIK 
Zarządzanie Projekt 1 S.K.A. 
od BRE Bank 

EUR 
EURIBOR 1M + 

marża 
2021 5 842 6 027 6 279 

Kredyt inwestycyjny w BIK 
Zarządzanie Asto S.K.A. / 
SPV-2 Sp. z o.o. od BZ WBK 

PLN WIBOR 1M + marża 2021 7 759 7 579 7 804 

Kredyt inwestycyjny w 
Savia Karpaty Sp. z o.o. od 
Pekao SA 

EUR 
EURIBOR 1M + 

marża 
2025 18 739 - - 

Pożyczki od akcjonariuszy 
BIK S.A. 

PLN 6% 2015 350 350 202 

Pożyczki od udziałowców 
Marathon 2 Sp. z o.o. 

PLN 8% 2015 5 920 4 127 321 

   
    

Razem zobowiązania z 
tytułu kredytów i pożyczek   

 
114 676 93 625 89 455 
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b. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. i 2012 r. występują zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy w związku z zawartymi umowami 
kredytów inwestycyjnych. Obejmują one:  

 hipoteki na nieruchomości w BIK S.A., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asto S.K.A. / SPV-2  
Sp. z o.o. i BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A., 

 cesje wierzytelności z umów najmu BIK S.A. i BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A., 

 blokady środków pieniężnych na rachunkach w BIK S.A, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asto 
S.K.A./SPV-2 Sp. z o.o., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. występują zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy w związku z zawartymi umowami 
kredytów inwestycyjnych. Obejmują one: 

 hipoteki na nieruchomości w Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. 
z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asto 
S.K.A. / SPV-2 Sp. z o.o., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A., Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. i Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 cesje wierzytelności z umów najmu Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 
2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. i BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Projekt 1 S.K.A., Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 cesje praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. i BIK Zarządzanie Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO 
S.K.A./SPV-2 Sp. z o.o., Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 blokady środków pieniężnych na rachunkach w Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., BIK Zarządzanie Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO S.K.A./SPV-2 Sp. z o.o., Savia Karpaty Sp. z o.o., BIK Zarządzanie Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A. 

 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
 
Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
 

 

2014 
 

2013 
 

2012 

do 1 roku 97 349 196 

od 1 do 5 lat                                                                                                                                141 133 436 

powyżej 5 lat 3 717 3 731 2 517 

 
3 955 4 213 3 149 

 

21. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
 

a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

  

 

 2014 2013 2012 

   
 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 3 069 2 190 1 586 
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b. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe  

 2014 2013 2012 

    

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 
świadczeń 

401 354 376 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 42 37 37 

Zobowiązania inwestycyjne 3 820 169 370 

Pozostałe zobowiązania  405 405 405 

 
4 668 965 1 188 

 

22. Instrumenty finansowe 

a. Klasyfikacja instrumentów finansowych 

 

31 grudnia 2014 r. 

 

  

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Razem 

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

- IRS 

- forward 

(207) 

(207) 

- 

(87) 

(207) 

120 

(294) 

(414) 

120 

Środki pieniężne  - 3 747 3 747 

Pożyczki i należności własne - 3 250 3 250 

Zobowiązania wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu (106 269) (19 894) (126 164) 

 
(106 476) (12 984) (119 460) 

31 grudnia 2013 r. 

 
  

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Razem 

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (IRS) (247) (123) (370) 

Środki pieniężne  - 2 741 2 741 

Pożyczki i należności własne - 1 227 1 227 

Zobowiązania wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu (88 236) (12 880) (101 116) 

 
(88 483) (9 035) (97 518) 

31 grudnia 2012 r. 

 
  

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Razem 

Środki pieniężne  - 3 665 3 665 

Pożyczki i należności własne - 1 692 1 692 

Zobowiązania wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu (87 321) (8 057) (95 378) 

 
(87 321) (2 700) (90 021) 
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Pozycja wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmuje instrumenty pochodne. 

Pożyczki i należności obejmują przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu udzielonej pożyczki oraz 
pozostałe należności. 

Zobowiązania wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu obejmują zobowiązania z tytułu dostaw i usług, leasingu 
finansowego, pozostałe zobowiązania oraz kredyty i pożyczki. 

b. Wartość godziwa 

Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których jest możliwe ich 
oszacowanie: 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkoterminowe kredyty bankowe  
i pożyczki. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na szybką 
zapadalność tych instrumentów. 

 Należności handlowe, pozostałe należności, zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania. Wartość bilansowa wyżej 
wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy charakter. 

 Otrzymane pożyczki i kredyty bankowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości 
godziwej z uwagi na oprocentowanie zbliżone do zmiennego oprocentowania rynkowego dla jednostek  
o podobnym ratingu kredytowym.  

 Instrumenty pochodne. Wartość bilansowa tych instrumentów jest równa ich wartości godziwej. 

23. Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Grupa jest narażona na następujące rodzaje ryzyka wynikające z korzystania z instrumentów finansowych: 

• Ryzyko kredytowe 

• Ryzyko rynkowe 

• Ryzyko płynności. 

Zasady zarządzania ryzykiem przez Grupę mają na celu identyfikację i analizę ryzyk, na które Grupa jest narażona, określenie 
odpowiednich ich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do niego limitów. 

Zasady i systemy zarządzania ryzykiem podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i 
zmian w działalności Grupy. Poprzez szkolenia, przyjęte standardy i procedury zarządzania, Grupa dąży do zbudowania 
mobilizującego i konstruktywnego środowiska kontroli, w którym wszyscy pracownicy rozumieją swoją rolę i obowiązki. 

a. Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Grupę strat finansowych na skutek niewypełnienia przez klienta lub 
kontrahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań. Ryzyko kredytowe jest głównie 
związane z należnościami Grupy od klientów oraz inwestycjami finansowymi. Ryzyko kredytowe związane z należnościami jest 
ograniczone, ponieważ krąg odbiorców Grupy jest szeroki, a więc koncentracja ryzyka kredytowego nie jest znacząca. Środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty są lokowane w instytucjach finansowych o wysokiej wiarygodności finansowej. 

Zarząd Jednostki Dominującej stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na 
bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów. 
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Poniższa tabela przedstawia maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe: 

 

 

2014 
 

2013  
 

2012 

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 120 - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  3 747 2 741 3 665 

Pożyczki i należności własne 3 250 1 227 1 692 

 
7 117 3 968 5 357 

Ze względu na stosowane miesięczne płatności z góry za wynajem, krótkie terminy płatności, otrzymane gwarancje bankowe  
i kaucje zabezpieczające, Grupa nie jest narażona na ryzyko przeterminowanych i nieściągalnych należności. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. odpis aktualizujący pożyczki i należności własne wyniósł 369 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2013 r. 535 
tys. zł na dzień 31 grudnia 2012 r.: 535 tys. zł). Odpis dotyczy należności inwestycyjnych. W ocenie Zarządu należności niepokryte 
odpisem aktualizującym są w pełni odzyskiwalne.  

Wszystkie pożyczki i należności własne są pochodzenia krajowego z wyjątkiem udzielonych pożyczek Belanco Ltd w kwocie na 31 
grudnia 2013 r.: 55 tys. zł, na 31 grudnia 2012 r.: 21 tys. zł. W 2014 r. spółka Belanco Ltd. spłaciła pożyczki. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa prezentuje w swoich aktywach wycenę w wartości godziwej transakcji forward zawartej  
z bankiem finansującym inwestycję. Transakcja zostanie rozliczona w 2015 r. w procesie uruchamiania kolejnych transz 
kredytowych. 

 
b. Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe jest związane z zajściem zmian w zakresie popytu, podaży oraz cen, a także innych czynników, które wpłyną na 
wyniki Grupy lub wartość posiadanych aktywów (takich jak kursy walut zagranicznych, stopy procentowe, cena kapitału). Celem 
zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w akceptowalnych ramach, przy jednoczesnej 
optymalizacji zwrotu z ryzyka. 

 

Ryzyko stopy procentowej 

Ekspozycja Grupy na zmiany stóp procentowych dotyczy głównie środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych, jak 
również kredytów bankowych opartych na zmiennej stopie procentowej bazującej na WIBOR/EURIBOR + marża. Grupa nie 
zabezpiecza się przed ryzykiem zmian stóp procentowych, za wyjątkiem kredytu w spółce BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ASTO SKA (szczegóły patrz nota 24). 

Poniższa tabela przedstawia profil podatności (maksymalną ekspozycję) Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez 
prezentację instrumentów finansowych w podziale według zmiennych i stałych stóp procentowych: 

 

 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
bilansowa 

 
31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r. 

Instrumenty o stałej stopie procentowej     

Aktywa finansowe 3 370 1 227 1 692 

Zobowiązania finansowe (17 983) (16 639) (3 672) 

 
(14 613) (15 412) (1 980) 

 
   

Instrumenty o zmiennej stopie procentowej    

Aktywa finansowe 3 747 2 741 3 665 

Zobowiązania finansowe (100 648) (81 569) (88 932) 

 
(96 901) (78 828) (85 267) 
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Szczegółowe warunki oprocentowania kredytów i pożyczek przedstawione są w nocie 20. 

Działania dotyczące ograniczenia ryzyka zmian stóp procentowych obejmują bieżące monitorowanie sytuacji na rynku 
pieniężnym. Grupa nie posiada instrumentów finansowych o stałej stopie wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy. W związku z tym zmiana stopy procentowej na dzień sprawozdawczy nie wpłynie na wycenę tych instrumentów  
i w efekcie na rachunek zysków i strat.  

Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości instrumentów finansowych o zmiennej stopie procentowej na zmianę rynkowych stóp 
procentowych. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ, jaki miałoby zwiększenie i zmniejszenie stopy procentowej  
o 100 bp na wynik finansowy i na kapitały własne. Analiza została przeprowadzona przy założeniu, że wszystkie inne zmienne jak 
np. kursy wymiany walut pozostają niezmienione. 

 

Wynik finansowy Kapitał własny 

 

zwiększenia 
100 pb 

zmniejszenia 
100 pb 

zwiększenia 
100 pb 

zmniejszenia 
100 pb 

     2014 920 (920) 920 (920) 

2013 820 (820) 820 (820) 

2012 840 (840) 840 (840) 

     

Ryzyko kursowe 

Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w związku z transakcjami sprzedaży, zakupu oraz kredytami, które są wyrażone  
w walucie innej niż waluty funkcjonalne jednostek z grupy. 

Na zarządzanie ryzykiem kursowym składają się procesy: identyfikacji i pomiaru ryzyka, monitorowania sytuacji na rynkach 
finansowych, dostosowywania – tam, gdzie to możliwe – wielkości zobowiązań i należności w poszczególnych walutach. 

Grupa zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursu walutowego przy pomocy kontraktów forward dla transakcji uruchomienia 
finansowania inwestycji kredytem bankowym.  

Poniższa tabela przedstawia profil podatności (maksymalną ekspozycję) Grupy na ryzyko zmiany kursów walutowych (za 
wyjątkiem wpływu kontraktu forward, patrz nota 24) poprzez prezentację instrumentów finansowych w podziale według walut, 
w których są one denominowane: 

 

31 grudnia 2014 r. EUR (*) 

Środki pieniężne 2 003 

Należności handlowe oraz pozostałe - 

Inwestycje krótkoterminowe 120 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe - 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (98 851) 

Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe (96 728) 

 

31 grudnia 2013 r. EUR (*) 

Środki pieniężne 943 

Należności handlowe oraz pozostałe - 

Inwestycje krótkoterminowe 55 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe (32) 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (81 569) 

Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe (80 603) 
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31 grudnia 2012 r. EUR (*) 

Środki pieniężne 974 

Należności handlowe oraz pozostałe 1 

Inwestycje krótkoterminowe 21 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe (34) 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (81 128) 

Ekspozycja bilansowa na ryzyko kursowe (80 166) 

 (*) po przeliczeniu na PLN 

 

Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych na zmianę kursów 
tych walut. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ, jaki miałoby osłabienie lub wzmocnienie złotego na dzień bilansowy o 5% 
w stosunku do wszystkich walut na wynik finansowy i na kapitały własne związany z wyceną tych instrumentów. Analiza została 
przeprowadzona przy założeniu, że wszystkie inne zmienne jak np. stopy procentowe pozostają niezmienione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W latach kończących się 31 grudnia 2014 r., 2013 r. i 2012 r. Grupa nie zabezpieczała się przed ryzykiem zmian kursów 
walutowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych za wyjątkiem kontraktów forward zawartych przez spółkę Savia 
Karpaty. Jednakże Grupa stara się ograniczać to ryzyko poprzez zapewnienie pokrycia waluty, w której zaciągnięte są kredyty 
inwestycyjne, walutą w której generowane są przychody z tytułu umów najmu. 

Ryzyko utraty płynności finansowej 

Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Grupę jej zobowiązań finansowych 
w momencie ich wymagalności. 

Polityka zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej polega na zapewnieniu środków finansowych niezbędnych do 
wywiązywania się Grupy z zobowiązań finansowych i inwestycyjnych przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych źródeł 
finansowania. 

Zarządzanie płynnością Grupy koncentruje się na szczegółowej analizie, planowaniu i podjęciu odpowiednich działań  
w obszarach obejmujących kapitał pracujący oraz zadłużenie finansowe netto. 

  

  Wynik finansowy Kapitał własny 

  
wzrost kursów 

walut obcych o 5% 
spadek kursów walut 

obcych o 5% 
wzrost kursów 

walut obcych o 5% 
spadek kursów walut 

obcych o 5% 

 2014 

 
(4 842) 4 842 (4 842) 4 842 

 2013 

 
(4 033) 4 033 (4 033) 4 033 

 2012 

 
(4 009) 4 009 (4 009) 4 009 
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Poniższa tabela przedstawia zobowiązania finansowe Grupy wg terminów zapadalności: 

 

na 31 grudnia 2014 r.       

Zobowiązania finansowe  

Wartość księgowa 

Zakontraktowana 
wartość 

przepływów 
pieniężnych 

do roku 1 - 2 lat 3-5 lat 
Powyżej 

5 lat 

Zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek 

114 262 148 700 8 923 8 639 26 190 104 948 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

3 955 25 067 459 400 1 150 23 058 

Zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe 7 737 

414 

7 737 

414 

7 737 

207 

- 

207 
- - 

Zobowiązanie wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

 

126 368 181 918 17 326 9 246 27 340 128 006 

 

 

na 31 grudnia 2013 r.       

Zobowiązania finansowe  
Wartość księgowa 

Zakontraktowana 
wartość przepływów 

pieniężnych 
do roku 1 - 2 lat 3-5 lat 

Powyżej 

5 lat 

Zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek 

93 625 112 871 12 630 7 706 22 825 69 710 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

4 213 25 554 742 459 1 084 23 269 

Zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe 

3 155 3 155 3 155 - - - 

Zobowiązanie wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

370 370 123 123 124  

 

101 363 141 950  16 650 8 288 24 033 92 979 

 

 

 

na 31 grudnia 2012 r. 

      

Zobowiązania finansowe z 
wyłączeniem instrumentów 
pochodnych 

Wartość księgowa 
Zakontraktowana 

wartość przepływów 
pieniężnych 

do roku 1 - 2 lat 3-5 lat 
Powyżej 

5 lat 

Zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek 

89 455 109 232 7 446 7 282 21 511 72 993 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

3 149 25 941 600 626 1 084 23 631 

Zobowiązania z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe 

2 774 2 774 2 774 - - - 

 

95 378 137 947 10 820 7 908 22 595 96 624 

Grupa nie przewiduje, aby przepływy pieniężne, prezentowane w analizie terminów wymagalności, mogą wystąpić znacząco 
wcześniej lub w znacząco innych kwotach. 
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c. Zarządzanie kapitałami 

Podstawowym założeniem polityki Grupy w zakresie zarządzania kapitałami jest utrzymanie silnej bazy kapitałowej, która będzie 
podstawą zaufania ze strony inwestorów, kredytodawców oraz rynku i która zapewni przyszły rozwój Grupy. Grupa monitoruje 
zmiany w akcjonariacie, wskaźniki rentowności kapitału oraz wskaźniki relacji kapitału własnego do zobowiązań. 

Stopa zadłużenia netto Grupy do skorygowanego kapitału na dzień sprawozdawczy kształtowała się następująco: 

 
2014 2013 2012 

 136 714 109 982 100 718 

Zobowiązania ogółem (3 747) (2 741) (3 665) 

Minus:  środki pieniężne i ich ekwiwalenty 132 967 107 241 97 053 

Zadłużenie netto    

Kapitał własny 76 391 73 337 67 521 

Współczynnik zadłużenia netto do skorygowanego kapitału 
własnego na 31 grudnia 

1,74 1,46 1,44 

24. Instrumenty pochodne 

Walutowe instrumenty pochodne 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość nominalna otwartych instrumentów pochodnych na sprzedaż waluty 

(forwardy) wynosiła 1.470 tys. EUR (z terminami zapadalności: na styczeń 2015 – 755 tys. EUR, lipiec 2015- 715 tys. EUR). 

Wycena instrumentu finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 120 tys. zł 

Instrumenty pochodne na stopę procentową 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku nominał zakupu instrumentów pochodnych na stopę procentową (IRS) wynosił  

6.386 tys. zł (z terminami zapadalności na styczeń 2017) - wycena instrumentu wynosi 414 tys. zł. Na koniec roku 2013 nominał 

zakupu wynosił 6.957 tys. zł, przy wycenie instrumentu 370 tys. zł. 

Transakcje są zawierane wyłącznie z wiarygodnymi bankami w ramach umów ramowych. Spółka w 2014 roku oraz 2013, 2012 
roku nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń. 

25. Leasing operacyjny 

Grupa jako leasingodawca 

Grupa zawiera umowy leasingu operacyjnego związane z wynajmem powierzchni magazynowej i biurowej oraz handlowej. 

Umowy zawierane są na czas określony od 1 roku do 15 lat. Typowa umowa przewiduje następujące rodzaje płatności:  

(a) czynsz z tytułu wynajmowanej powierzchni denominowany w EUR w wysokości  zróżnicowanej rodzajem i standardem 

powierzchni;  

(b) opłaty eksploatacyjne służące pokryciu kosztów ich eksploatacji denominowane w PLN i wyrażone w postaci stawki PLN za 

1 m
2
 powierzchni wynajmowanej;    

(c)  refakturowanie kosztów mediów. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zagregowana wartość przyszłych przychodów z tytułu czynszu wynikającego z bieżących umów 

najmu (przy założeniu stałego kursu EUR/PLN oraz braku indeksacji) i opłaty eksploatacyjnej stanowi łącznie 50.197 tys. zł,  

z czego 12.600 tys. zł wymagane jest w ciągu roku, 27.765 tys. zł w okresie od 2 do 5 lat, a 9.832 tys. zł po upływie 5 lat. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zagregowana wartość przyszłych przychodów z tytułu czynszu wynikającego z bieżących umów 

najmu (przy założeniu stałego kursu EUR/PLN oraz braku indeksacji) i opłaty eksploatacyjnej stanowi łącznie 40.279 tys. zł,  

z czego 11.025 tys. zł wymagane jest w ciągu roku, 20.350 tys. zł w okresie od 2 do 5 lat, a 8.904 tys. zł po upływie 5 lat. 
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Na dzień 31 grudnia 2012 r. zagregowana wartość przyszłych przychodów z tytułu czynszu wynikającego z bieżących umów 
najmu (przy założeniu stałego kursu EUR/PLN oraz braku indeksacji) i opłaty eksploatacyjnej stanowi łącznie 38.501 tys. zł,  
z czego 11.496 tys. zł wymagane jest w ciągu roku, 15.945 tys. zł w okresie od 2 do 5 lat, a 11.060 tys. zł po upływie 5 lat. 

Grupa jako leasingobiorca 

Grupa posiada w leasingu operacyjnym prawo wieczystego użytkowania gruntów nie zaliczane do nieruchomości 
inwestycyjnych. Przyszłe minimalne płatności leasingowe kształtują się w następujący sposób: 

 

 

2014 2013 2012 

do 1 roku 27 27 27 

od 1 do 5 lat 109 108 108 

powyżej 5 lat 1 900 1 927 1 954 

 
2 036 2 062 2 089 

26. Przyszłe zobowiązania umowne z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 

Przyszłe zobowiązania umowne przedstawiają się następująco: 

- na dzień 31 grudnia 2014 r.: 260 tys. zł 

- na dzień 31 grudnia 2013 r.: brak 

- na dzień 31 grudnia 2012 r.: 37 tys. zł 

Dodatkowo w związku z nabyciem gruntu w Mieleckiej Strefie Ekonomicznej w 2008 r. Grupa była zobowiązana w określonym 
czasie do wybudowania budynku wraz z infrastrukturą na cele działalności operacyjnej. W związku z brakiem rozpoczęcia tej 
inwestycji grunt został sprzedany w 2013 r. i tym samym Grupa została zwolniona z w/w zobowiązania. 
 
27. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

a. Stany rozrachunków z jednostkami powiązanymi 
 
Podmiotami powiązanymi są akcjonariusze Jednostki Dominującej i akcjonariusze/udziałowcy jednostek zależnych oraz 
podmioty zależne tychże udziałowców. Liczba tych jednostek jest ograniczona i brak jest znaczących relacji handlowych z tymi 
jednostkami. Istotne transakcje obejmują jedynie udzielone i otrzymane pożyczki. 
 
W Grupie występowały również transakcje z Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Deweloperski  
Nieruchomości Komercyjnych Satus (akcjonariuszem w spółkach zależnych Grupy, którego charakter powiązania został opisany 
w nocie 1.1)-  polegające na wypłacie dla tego podmiotu dywidendy ze spółek zależnych Grupy. 
 
Transakcje z jednostkami powiązanymi dotyczą: 
 

31 grudnia 2014 r. Należności Zobowiązania 
Pożyczki 

udzielone 
Pożyczki 

otrzymane 

 
    

Belanco Ltd - - - - 

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 5 920 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 350 

Walteo Sp.z o.o. SKA, JK VC Sp. z o.o., MK-Property 
Consulting 

- 9 - - 

 

- 9 - 6 270 
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31 grudnia 2013 r. 
Należności Zobowiązania 

Pożyczki 
udzielone 

Pożyczki 
otrzymane 

 
    

Belanco Ltd - - 55 - 

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 4 127 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 350 

 

- - 55 4 477 

 

31 grudnia 2012 r. 
Należności Zobowiązania 

Pożyczki 
udzielone 

Pożyczki 
otrzymane 

 
    

Belanco Ltd - - 21 - 

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 321 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 202 

 

- - 21 523 

     

b. Wartość transakcji z jednostkami powiązanymi 

2014 r. 

Przychody ze 
sprzedaży 

Przychody 
finansowe 

Koszty nabytych 
produktów, 

towarów  
i usług 

Koszty finansowe 

 
    

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 393 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 21 

Walteo Sp.z o.o.SKA - - 27 - 

JK VC Sp. z o.o - - 27 - 

MK-Property Consulting - - 64 - 

Belanco Ltd - 1 - - 

Belancor 1 - - - 

 

1 1 118 414 

 

2013 r.  
    

 

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. 
- - - 139 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 16 

Jacek Kłeczek S.K.A. - - 1 - 

Belanco Ltd - 1 - - 

 

- 1 1 155 

 

2012 r. 

 

    

Udziałowiec Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 11 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 22 

Jacek Kłeczek S.K.A. - - 1 - 

 

- - 1 33 
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c. Transakcje z kadrą kierowniczą 

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenia członków Zarządu Jednostki Dominującej i jednostek zależnych w 2014 r. wyniosły 798 tys. zł (w 2013 r.  
757 tys. zł, w 2012 r.: 970 tys. zł). 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej i jednostek zależnych wyniosło w 2014 r. 151  tys. zł (w 2013 r.  
151 tys. zł, w 2012 r.: 151 tys. zł). 

Pożyczki udzielone członkom Zarządów i organów nadzoru 

W 2014 r., 2013 r. i 2012 r. nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządów i Rad Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej 
oraz ich małżonkom, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub związanym z tytułu opieki, 
przysposobienia lub kurateli z osobami zarządzającymi lub będącymi w organach nadzorczych jednostki dominującej lub spółek 
Grupy Kapitałowej, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami lub wspólnikami). Grupy tworzące Grupę Kapitałową 
nie udzielały też powyższym osobom zaliczek, gwarancji czy poręczeń. 

Programy motywacyjne kadry kierowniczej 

Oprócz wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę Prezes Zarządu jest uprawniony do jednorazowej premii z tytułu sprzedaży 
nieruchomości lub udziałów w spółkach. Dodatkowo wszyscy pracownicy są uprawnieni do premii kwartalnych i rocznych 
zależnych od osiągniętych wyników finansowych. 

28. Segmenty operacyjne 

Zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne w niniejszym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmowane są 
informacje o segmentach działalności, które zarządzający używają przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Segmenty 
operacyjne to elementy składowe jednostki, dla których dostępna jest oddzielna informacja finansowa, regularnie oceniana 
przez osoby podejmujące kluczowe decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceniające działalność Grupy.  

Grupa wyodrębnia dwa segmenty sprawozdawcze:  

- najem powierzchni biurowo-magazynowych,  

- działalność pielęgniarsko-opiekuńcza. 

Ocena poszczególnych segmentów operacyjnych jest dokonywana do poziomu kosztów operacyjnych.  Decyzje biznesowe 
dotyczące przychodów i kosztów z pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej są podejmowane na poziomie 
Grupy, bez przypisywania ich do poszczególnych segmentów. 

Grupa nie analizuje poszczególnych aktywów i zobowiązań z podziałem na segmenty, ponieważ te same aktywa i zobowiązania 
są zaangażowane w poszczególnych segmentach. Informacje o wartości aktywów i zobowiązań w poszczególnych segmentach 
nie są przekazywane regularnie do osób zarządzających. 
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Informacje o przychodach oraz zysku segmentów sprawozdawczych oraz ich uzgodnienie ze skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy oraz informacje o segmentach w okresie przedstawia poniższe zestawienie: 

 
GRUPA BIK 

 
01.01.2014 -31.12.2014 

 

SEGMENTY 

RAZEM 

 

Najem powierzchni 
Działalność 

pielęgniarsko-
opiekuńcza 

Pozycje 
nieprzypisane 

Sprzedaż klientom zewnętrznym 16 255 2 369 4 18 628 

Koszty rodzajowe segmentów (9 052) (3 073) - (12 125) 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych 
7 660   7 660 

Zysk segmentu 
14 863 (704) 4 14 163 

Pozostałe przychody 
   

166 

Pozostałe koszty 
   

(2 986) 

Zysk na działalności operacyjnej 
   

11 343 

Przychody finansowe 
   

131 

Koszty finansowe 
   

(5 833) 

Zysk przed opodatkowaniem 
   

5 641 

Podatek dochodowy 
   

(1 886) 

Zysk netto 
   

3 755 

 

 

 
GRUPA BIK 

 
01.01.2013 -31.12.2013 

 
SEGMENTY 

RAZEM 

 

Najem 
powierzchni 

Działalność 
pielęgniarsko-

opiekuńcza 

Pozycje 
nieprzypisane 

Sprzedaż klientom zewnętrznym 14 909  1 999 70 16 978 

Koszty rodzajowe segmentów (8 239) (3 027) (92) (11 358) 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych 5 543 - - 5 543 

Zysk segmentu 12 213 (1 028) (22) 11 163 

Pozostałe przychody 
   

3 199 

Pozostałe koszty 
   

(1 223) 

Zysk na działalności operacyjnej 
   

13 139 

Przychody finansowe 
   

43 

Koszty finansowe 
   

(5 036) 

Zysk przed opodatkowaniem 
   

8 146 

Podatek dochodowy 
   

(1 373) 

Zysk netto 
   

6 773 
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GRUPA BIK 

 
01.01.2012 -31.12.2012 

 
SEGMENTY 

RAZEM 

 

Najem 
powierzchni 

Działalność 
pielęgniarsko-

opiekuńcza 

Pozycje 
nieprzypisane 

Sprzedaż klientom zewnętrznym 16 373  1 475 129 17 977 

Koszty rodzajowe segmentów (8 765) ( 2 720) (146) (11 631) 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych (4 901) - - (4 901) 

Zysk segmentu 2 707 (1 245) (17) 1 445 

Pozostałe przychody 
   

338 

Pozostałe koszty 
   

(1 344) 

Zysk na działalności operacyjnej 
   

439 

Przychody finansowe 
   

6 792 

Koszty finansowe 
   

(4 312) 

Zysk przed opodatkowaniem 
   

2 919 

Podatek dochodowy 
   

(1 308) 

Zysk netto 
   

1 611 

 

Grupa osiąga przychody wyłącznie na terenie Polski. 

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r., 2013 r. i 2012 nie wystąpiła znacząca koncentracja przychodów dla 
indywidualnych klientów (sprzedaż do pojedynczych klientów nie przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy). 

29. Udziały niekontrolujące 

Poniższa tabela przedstawia informację o spółkach zależnych Grupy, w których występuje istotny kapitał udziałowców 
niesprawujących kontroli. Kapitał udziałowców niekontrolujących, a także zyski i straty oraz inne całkowite dochody im 
przypadające uwzględniają udziałowców niesprawujących kontroli zarówno spółek zależnych bezpośrednio od Jednostki 
Dominującej, jak też ich spółek zależnych. 

Informacje finansowe  zawarte w poniższej tabeli nie uwzględniają wyłączeń pomiędzy spółkami objętych konsolidacją.



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

195 

31 grudnia 2012 roku 
BIK 2 Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością SKA 
Marathon 2 Sp. z o.o. 

BIK Zarządzanie Spółka 
z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Projekt 1 SKA 

BIK Zarządzanie Spółka 
z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
ASTO SKA 

Spv 2 Sp. z o.o. 

BIK Zarządzanie Spółka 
z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Projekt 2 SKA 

BIK Zarządzanie Spółka 
z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Projekt 3 SKA 

BIK Zarządzanie Spółka 
z ograniczoną 

odpowiedzialnością 
Projekt 4 SKA 

Procentowy udział w kapitale 
własnym udziałowców 
niesprawujących kontroli 

50,00% 53,00% 83,11% 83,11% 83,11% 83,11% 83,11% 83,11% 

Aktywa trwałe           2 923                 94          13 228          22 659          11 399            5 365            1 730            2 560  

Aktywa obrotowe                  7               569               928               589               522               470            1 032                 43  

Zobowiązania długoterminowe 
 

-         (6 596)       (20 087) -            (129) - - 

Zobowiązania krótkoterminowe              (12)            (693)            (461)         (2 011)              (11)         (1 439) - - 

Aktywa netto           2 918               (30)           7 099            1 150          11 910            4 267            2 762            2 603  

Kapitał udziałowców 
niesprawujących kontroli 

          1 969               (16)           4 528            1 204               627            1 461            2 760            2 676  

Przychody ze sprzedaży - -           1 202            1 475               781  - - - 

Zysk netto              (37)              (47)           2 125          (2 329)              698             (127)           1 713            2 552  

Inne całkowite dochody - - - - - - - - 

Zyski i straty oraz inne całkowite 
dochody ogółem 

             (37)              (47)           2 125          (2 329)              698             (127)           1 713            2 552  

Zysk netto przypadający na 
udziałowców niesprawujących 
kontroli 

             (19)              (25)           1 765          (2 367)              582               (81)              (14)                (7) 

Inne całkowite dochody 
przypadające na udziałowców 
niesprawujących kontroli 

- - - - - -                 -                   -   

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

(38)              (40)              523          (1 078)           2 485             (305)              (37)                (9) 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

10            (594)            (821)            (373)            (300)         (3 891)                13  - 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

-              660             (588)           1 042          (2 195)           4 546            1 051                 51  

Przepływy pieniężne netto, razem                 28                  26             (886)            (409)              (10)              350            1 027                 42  

Dywidenda przypadająca na 
udziałowców niesprawujących 
kontroli 

                -                   -                -                  -                   -                   -                -                  -   
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31 grudnia 2013 roku 

BIK 2 Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością 
SKA 

Marathon 2 
Sp. z o.o. 

Savia-Karpaty 
Sp. z o.o. 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 1 SKA 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ASTO SKA 

Spv 2 Sp. z 
o.o. 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 2 SKA 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 3 SKA 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 4 SKA 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 5 SKA 

Procentowy udział w kapitale 
własnym udziałowców 
niesprawujących kontroli 

50,00% 53,00% 53,00% 72,67% 82,57% 82,57% 82,57% 82,57% 82,57% 82,57% 

Aktywa trwałe          -      7 762     13 480     13 600  22 843    11 900       5 692       1 823       2 452              4  

Aktywa obrotowe           19          215            71          585  522         677          220       1 083            33            32  

Zobowiązania długoterminowe 
 

-     (3 389)     (6 339) (21 006) -        (129) - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe             -       (8 345)          (54)        (449)  (2 557)          (33)     (1 695) - - - 

Aktywa netto          (19)        (368)    10 108       7 397         (198)    12 544       4 088       2 906       2 485            36  

Kapitał udziałowców 
niesprawujących kontroli 

            -          (194)      1 332  4 720        (675)      1 147       1 308       3 080       2 668          183  

Przychody ze sprzedaży - -             5       1 349       1 999          729  - - - - 

Zysk netto        (1 160)        (338)           42       1 055      (2 507)         635         (179)         145         (118)        (155) 

Inne całkowite dochody - - - - - - - - - - 

Zyski i straty oraz inne 
całkowite dochody ogółem 

       (1 160)        (338)           42       1 055      (2 507)         635         (179)         145         (118)        (155) 

Zysk netto przypadający na 
udziałowców niesprawujących 
kontroli 

        195         (179)      1 332          594      (2 379)         520         (153)         321             (9)            (8) 

Inne całkowite dochody 
przypadające na udziałowców 
niesprawujących kontroli 

- - - - - - - - - - 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

(182)         356             (1)         952         (334)             2          144           (12)          (12)          (11) 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

195     (7 699)             -               9  -            (7)        (317)        (503) -        (150) 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

4      7 316             (9)     (1 279)         272  - - - -         191  

Przepływy pieniężne netto, 
razem 

            17            (27)          (10)        (318)          (62)            (5)        (173)        (515)          (12)           30  

Dywidenda przypadająca na 
udziałowców niesprawujących 
kontroli 

            -   - -         683              -               -               -          -              -               -   
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31 grudnia 2014 roku 
Marathon 2 Sp. z 

o.o. 
Savia-Karpaty Sp. z 

o.o. 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 1 SKA 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ASTO SKA 

Spv 2 Sp. z o.o. 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 2 SKA 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 3 SKA 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 4 SKA 

BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Projekt 5 SKA 

Procentowy udział w kapitale 
własnym udziałowców 
niesprawujących kontroli 

53,00% 53,00% 72,67% 82,57% 82,57% 82,57% 82,57% 82,57% 82,57% 

Aktywa trwałe 7 418 41 085 13 840 23 231 12 292 5 819 2 185 2 400 30 

Aktywa obrotowe 2 427 2 451 476 157 838 38 321 9 23 

Zobowiązania długoterminowe - (22 089) (6 807) (20 190) (41) (424) (26) - - 

Zobowiązania krótkoterminowe (10 892) (7 963 (423) (3 797) (65) (1 729) - - - 

Aktywa netto (1 047) 13 484 7 086 -599 13 024 3 704 2 480 2 409 53 

Kapitał udziałowców 
niesprawujących kontroli 

(554) 3 224 4 597 (962) 1 543 991 2 943 2 710 200 

Przychody ze sprzedaży - 211 1 319 2 369 579 - - - - 

Zysk netto (679) 3 569 94 (1 814) 480 (384) (185) (76) (18) 

Inne całkowite dochody - - 
 

- - - - - - 

Zyski i straty oraz inne całkowite 
dochody ogółem 

(679) 3 569 94 (1 814) 480 (384) (185) (76) (18) 

Zysk netto przypadający na 
udziałowców niesprawujących 
kontroli 

(360) 1 892 68 (1 728) 396 (317) 63 43 18 

Inne całkowite dochody 
przypadające na udziałowców 
niesprawujących kontroli 

- - - - - - - - - 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

(14) (4 108) 777 649 - (172) (36) (11) (11) 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

(1 832) (15 723) (8) (28) - (19) (230) (15) - 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

1 851 20 546 (903) (1 049) - 15 (240) - - 

Przepływy pieniężne netto, razem 5 715 (134) (428) - (176) (506) (26) (11) 

Dywidenda przypadająca na 
udziałowców niesprawujących 
kontroli 

- - 364 - - - 242 - - 
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30. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku jedynym akcjonariuszem Jednostki Dominującej była spółka Belanco Ltd. Dnia 16 grudnia 2014 
została podjęta uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego spółki Belancor Sp. z o.o.- udziały zostały objęte przez 
spółkę Belnaco Ltd. za aport w postaci 3.000.000 akcji spółki Biuro Inwestycji Kapitałowej S.A. W dniu 13 stycznia 2015 roku Sąd 
rejestrowy zarejestrował wspomniane podwyższenie kapitału, w związku z powyższym, obecnie jedynym akcjonariuszem 
Jednostki Dominującej jest spółka Belancor Sp. z o.o. W dniu 16 marca 2015 roku Belancor Sp. z o.o. został wpisany w KRS jako 
jedyny akcjonariusz spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

 

Kraków, 31 marca 2015 r. 

 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

 

 

 

Mirosław Koszany  

Prezes Zarządu  

 

 

 

Roman Wąsikiewicz  

Członek Zarządu 

 

 

20.2. DANE FINANSOWE PRO-FORMA 

Przedstawione poniżej Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za rok 2014 zostały sporządzone, aby zaprezentować, 
w jaki sposób transakcja sprzedaży udziałów spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o., a co za tym idzie utrata kontroli nad BIK 
Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Projekt 2 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 4 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 SKA, BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO SKA oraz Spv 2 Sp. z o.o. wpłynęłaby na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 
finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych 
całkowitych dochodów Grupy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. W przypadku przeprowadzenia wyżej opisanej 
transakcji na początku okresu sprawozdawczego tj. na dzień 1 stycznia 2014 r. powyższe zdarzania miałaby wpływ na wyniki 
finansowe Grupy. 
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  
O SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJACH FINANSOWYCH PRO FORMA 

 

Do Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Przeprowadziliśmy usługę poświadczającą, której przedmiotem były skonsolidowane informacje finansowe pro forma 
(„Informacje pro forma”) Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. („Grupa”) zamieszczone w części „Dane 
finansowe pro-forma” Prospektu Emisyjnego („Prospekt”). Kryteria, na podstawie których Zarząd Biura Inwestycji Kapitałowych 
S.A. przygotował Informacje pro forma zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 
roku („Rozporządzenie”) oraz w podstawie przygotowania Informacji pro forma opisanej w punkcie 3 Informacji pro forma. 

Informacje pro forma zostały przygotowane przez Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. („Spółka”) wyłącznie w celach 
ilustracyjnych, aby pokazać, w jaki sposób transakcja sprzedaży udziałów spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. i tym samym utrata 
kontroli nad spółkami kontrolowanymi za jej pośrednictwem, tj. BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Projekt 1 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 3 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 SKA, BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO SKA oraz 
Spv 2 Sp. z o.o. („Transakcja”), mogłaby wpłynąć na informacje finansowe Grupy, prezentowane spójnie z zasadami (polityką) 
rachunkowości stosowanymi przez Grupę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które zostało sporządzone na dzień  i 
za okres kończący się 31 grudnia 2014 roku. 

Zarząd sporządził Informacje pro forma na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupy Kapitałowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., na temat którego opinia i raport z badania 
biegłego rewidenta zostały zamieszczone w części „Historyczne informacje finansowe sporządzone zgodnie z MSR i MSSF” 
Prospektu. 

Odpowiedzialność Zarządu 

Zarząd Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest odpowiedzialny za przygotowanie Informacji pro forma zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta  

Naszym zadaniem jest wydanie opinii zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 7 Załącznika II Rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 809/2004 („Rozporządzenie”), czy Informacje pro forma zostały przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, na 
podstawie Rozporządzenia oraz zgodnie z podstawą przygotowania Informacji pro forma opisaną w punkcie 3 Informacji Pro 
forma oraz czy wskazana podstawa jest spójna z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Grupę w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień i za okres kończący się 31 grudnia 2014 roku. 

Naszą usługę przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3420 “Usługi 
poświadczające polegające na wydaniu raportu na temat  kompilacji informacji finansowych pro forma zamieszczanych w 
prospektach emisyjnych” wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych oraz 
Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 3 “Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych 
sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających” wydanego przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. Standardy te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i wykonania 
procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że Informacje pro forma zostały przygotowane, we wszystkich 
istotnych aspektach, na podstawie Rozporządzenia oraz zgodnie z podstawą przygotowania Informacji pro forma opisaną w 
punkcie 3 Informacji pro forma oraz że wskazana podstawa jest spójna z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez 
Grupę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień i za okres kończący się 31 grudnia 2014 roku.  

W związku z wykonywaniem naszej usługi, nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizację lub ponowne wydanie opinii lub 
raportów na temat historycznych informacji finansowych wykorzystanych do sporządzenia Informacji pro forma. 
Przeprowadzone przez nas procedury nie mają charakteru badania ani przeglądu informacji finansowych wykorzystanych do 
przygotowania Informacji pro forma. 

Informacje pro forma zamieszczone w Prospekcie zostały przygotowane wyłącznie w celu zilustrowania wpływu znaczącej 
transakcji lub zdarzenia na nieskorygowane skonsolidowane informacje finansowe Grupy w taki sposób, jak gdyby zdarzenie to 
wystąpiło wcześniej. W związku z tym nie możemy poświadczyć, że faktyczny rezultat Transakcji na dzień 1 stycznia 2014 roku 
byłby taki, jak zaprezentowano w Informacjach pro forma. 
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Uzyskanie racjonalnej pewności, co do tego czy Informacje pro forma zostały, we wszystkich istotnych aspektach, przygotowane 
zgodnie z mającymi zastosowanie kryteriami, obejmuje przeprowadzenie procedur polegających na ocenie, czy kryteria przyjęte 
przez Zarząd do sporządzenia Informacji pro forma stanowią wystarczającą podstawę dla przedstawienia znaczących skutków 
przypisanych bezpośrednio do zdarzeń i transakcji, w celu uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów czy: 

 Korekty w Informacjach pro forma odpowiednio odzwierciedlają te kryteria; oraz  

 Informacje pro forma odzwierciedlają właściwe zastosowanie tych korekt w odniesieniu do nieskorygowanych informacji 
finansowych Grupy.  

Przeprowadzone procedury zależą od osądu biegłego rewidenta, z uwzględnieniem jego zrozumienia charakteru działalności 
jednostki, zdarzeń i transakcji, w odniesieniu do których Informacje pro forma zostały sporządzone oraz innych okoliczności 
zlecenia mogących mieć wpływ na te informacje.   

Przeprowadzone przez nas procedury obejmują również ocenę ogólnej prezentacji Informacji pro forma.  

Wyrażamy przekonanie, że dowody uzyskane przez nas stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania przez nas 
opinii.  

Opinia 

Naszym zdaniem, Informacje pro forma zostały właściwie przygotowane w oparciu o wskazaną podstawę i podstawa ta jest 
spójna z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Grupę w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym na dzień i za okres kończący się 31 grudnia 2014 roku.  

Niniejszy raport jest wymagany przepisami Rozporządzenia i został sporządzony w celu spełnienia wymogów wynikających z 
Rozporządzenia i nie powinien być wykorzystywany do innych celów.  

 

  

W imieniu KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  

nr ewidencyjny 3546 

ul. Chłodna 51  

00-867 Warszawa 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Cieślik 

Kluczowy Biegły rewident  

Nr ewidencyjny 90066 

Komandytariusz, Pełnomocnik 

 

 

 

 

16 lipca 2015 r. 
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GRUPA KAPITAŁOWA  
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.  

 

 

SKONSOLIDOWANE INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 

na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

202 

Spis treści 

 

Wprowadzenie do skonsolidowanych informacji pro forma  

Skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych  

dochodów pro forma  

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma  

Opis korekt pro forma  
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Wprowadzenie do skonsolidowanych informacji pro forma 

1. Opis transakcji 

Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe pro forma na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. zostały 
przygotowane w celu zamieszczenia ich w prospekcie emisyjnym, sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji Biura 
Inwestycji Kapitałowych S.A. (zwaną dalej „Spółką” lub „Jednostką Dominującą”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma sporządzone zostały, aby zilustrować wpływ transakcji sprzedaży przez Biuro 
Inwestycji Kapitałowych S.A. udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Dnia 26 maja 2015 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży  
wszystkich posiadanych udziałów spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów 
Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych Satus z siedzibą w Bielsku-Białej.  

Spółka BIK Zarządzanie Sp. z o.o. jest komplementariuszem w następujących spółkach celowych: BIK Zarządzanie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 SKA, BIK 
Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Projekt 4 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ASTO SKA. Spółka BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO SKA jest ponadto 100% 
udziałowcem spółki Spv 2 Sp. z o.o. 

Spółka posiadała dotychczas 99% udziałów w spółce BIK Zarzadzanie Sp. z o.o., za pośrednictwem której sprawowała kontrolę 
nad ww. spółkami celowymi. Aktywa i pasywa oraz wyniki finansowe ww. spółek celowych i spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. 
podlegały konsolidacji w ramach sporządzanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biura 
Inwestycji Kapitałowych S.A. (zwana dalej „Grupą”). 

Wraz ze sprzedażą udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. utraciła kontrolę i wpływ na 
zarządzanie tą spółką, ww. spółkami celowymi, w których to BIK Zarządzanie Sp. z o.o. była komplementariuszem oraz spółką Spv  
2 Sp. z o.o. Od tego momentu wymienione spółki przestają wchodzić w skład Grupy Kapitałowej i podlegać konsolidacji w 
ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., a ich aktywa i 
pasywa oraz przychody i koszty zostają wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. 

2. Cel sporządzenia skonsolidowanych informacji finansowej pro forma 

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma za rok 2014 zostały sporządzone, aby zaprezentować jak wyżej opisana 
transakcja sprzedaży udziałów spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o., a co za tym idzie utrata kontroli nad BIK Zarządzanie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 SKA, BIK 
Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Projekt 4 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ASTO SKA oraz Spv 2 Sp. z o.o. („Transakcja”) wpłynęłaby na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 
finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych 
całkowitych dochodów Grupy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. W przypadku przeprowadzenia wyżej opisanej 
Transakcji na początku okresu sprawozdawczego tj. 1 stycznia 2014 r. powyższe zdarzenia miałyby istotny wpływ na wyniki 
finansowe Grupy, co stanowiłoby zmianę brutto określoną w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. 
Wymóg zamieszczenia skonsolidowanych informacji finansowych pro forma wynika z art. 4a Rozporządzenia Komisji Europejskiej 
(WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (DZ. Urz. UE L 149 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ze zm. („Rozporządzanie 809”).  
Skonsolidowane informacje pro forma zostały przygotowane zgodnie z wymogami Rozporządzanie 809. 
Niniejsze skonsolidowane informacje pro forma mają jedynie charakter informacyjny i zostały przygotowane w celu 
zilustrowania sytuacji hipotetycznej, czyli wpływu Transakcji na sytuację finansową oraz wyniki finansowe Grupy.  
Przedstawione poniżej skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz 
skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów pro forma za rok obrotowy kończący 
się 31 grudnia 2014 r. oraz opisane korekty, nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej oraz wyników finansowych Grupy 
na dzień 31 grudnia 2014 r., nie stanowią też projekcji wyniku finansowego lub sytuacji finansowej Grupy w przyszłości. 
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3. Podstawa sporządzenia informacji finansowej pro forma 

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma obejmujące skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na 
dzień 31 grudnia 2014 r. oraz skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów pro 
forma za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. zostały sporządzone spójnie z zasadami (polityką) rachunkowości 
stosowanymi przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
Kapitałowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. sporządzonym zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi 
dalej „MSSF UE” i innymi obowiązującymi przepisami po uwzględnieniu korekt pro forma ilustrujących skutki Transakcji: 

 wyeliminowanie aktywów, pasywów/przychodów, kosztów niekonsolidowanych podmiotów; 

 wycofanie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych; 

 wycena wg wartości godziwej długoterminowych inwestycji klasyfikowanych jako aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży. 
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Skonsolidowane informacje finansowe pro forma za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. 
(wszystkie kwoty w tysiącach złotych o ile nie zaznaczono inaczej) 

 

Nieskorygowane 
skonsolidowane 

historyczne 
informacje 

finansowe za 2014 
r. 

Korekty pro forma 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe pro 
forma za 2014 r. 

Wyłączenie 
danych 

historycznych 
podmiotów, 
nad którymi 

Grupa utraciła 
kontrolę w 
związku z 

Transakcją 

Wycofanie 
korekt i 

wyłączeń 
konsolidacyjny

ch 

Wycena 
długotermino

wych aktywów 
finansowych 

      

Przychody ze sprzedaży 18 628 (4 394) 796 - 15 030 

Pozostałe przychody 7 826 (418) 336 - 7 744 

 
   

 
 

Zużycie materiałów i energii (1 905) 309 - - (1 596) 

Usługi obce (4 525) 1 747 (215) - (2 993) 

Wynagrodzenia oraz świadczenia 
pracownicze 

(2 704) 826 - - (1 878) 

Amortyzacja (680) 449 (25) - (256) 

Podatki i opłaty (2 311) 363 (106) - (2 054) 

Pozostałe koszty (2 986) 512 (173) - (2 647) 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 11 343 (606) 613 - 11 350 

 
   

 
 

Przychody finansowe 131 (680) 717 - 168 

Koszty finansowe (5 833) 2 513 (1 719) - (5 039) 

(Koszty)/przychody finansowe netto (5 702)   1 833 (1 002)   - (4 871) 

 
   

 
 

Zysk przed opodatkowaniem 5 641 1 227 (389) - 6 479 

 
   

 
 

Podatek dochodowy (1 886) 158 601 - (1 127) 

 
   

 
 

Zysk netto 3 755 1 385 212 - 5 352 

      
Zysk/(strata) netto przypadający na:    

 
 

- właścicieli jednostki dominującej 3 681 1 385 (1 246) - 3 820 

- udziały niekontrolujące 74 - 1 458 - 1 532 

Zysk netto  3 755 1 385 212 - 5 352 

Inne całkowite dochody      

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
działających za granicą 

- - - - - 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  - 
zmiana wartości godziwej 

- - - (55) (55) 

Podatek dochodowy od innych całkowitych 
dochodów 

- - - 11 11 

Inne całkowite dochody ogółem - - - (44) (44) 

      

Całkowite dochody ogółem 3 755 1 385 212 (44) 5 308 

      

Całkowite dochody przypadające na      

- właścicieli jednostki dominującej 3 681 1 385 (1 246) (44) 3 776 

- udziały niekontrolujące 74 - 1 458 - 1 532 

Całkowite dochody ogółem 3 755 1 385 212 (44) 5 308 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma 
 

 

Nieskorygowane 
skonsolidowane 

historyczne 
informacje 

finansowe za 2014 r. 

Korekty pro forma 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe pro 
forma na dzień 31 

grudnia 2014 r. 

Wyłączenie 
danych 

historycznych 
podmiotów, 
nad którymi 

Grupa utraciła 
kontrolę w 
związku z 

Transakcją 

Wycofanie korekt 
i wyłączeń 

konsolidacyjnych 

Wycena 
długoterminowych 

aktywów 
finansowych 

AKTYWA     
 

 

Aktywa trwałe     
 

 

Rzeczowe aktywa trwałe 10 153 (10 926) 1 024 - 251 

Wartości niematerialne i wartość firmy 84 - - - 84 

Nieruchomości inwestycyjne 195 751 (17 640) (1 758) - 176 353 

Inne długoterminowe aktywa 
finansowe 

- - 2 775 (55) 2 720 

Aktywa trwałe razem 205 988 (28 566) 2 041 (55) 179 408  

 
   

 
  

Aktywa obrotowe    
 

  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe 

3 250 (877) 644 - 3 017 

Inwestycje krótkoterminowe 120 - 36 - 156 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 747 (441) 5 - 3 311 

Aktywa obrotowe razem 7 117 (1 318) 685 - 6 484 

 
   

 
  

Aktywa razem 213 105 (29 884) 2 726 (55) 185 892 

 
   

 
 

PASYWA    
 

 

Kapitał własny    
 

 

Kapitał zakładowy 3 000 - - - 3 000 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 

3 672 - - - 3 672 

Kapitał rezerwowy 1 756 - - - 1 756 

Różnice kursowe z przeliczenia 
sprawozdań finansowych jednostek 
działających za granicą 

2 159 - - - 2 159 

Zmiana wartości godziwej aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

- - - (44) (44) 

Zyski zatrzymane 52 782 (28 505) 28 209 - 52 486 

Kapitał własny przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

63 369 (28 505) 28 209 (44) 63 029 

Kapitał udziałów niekontrolujących 13 022 - (10 352) - 2 670 

Kapitał własny razem 76 391 (28 505) 17 857 (44) 65 699 

 
      

Zobowiązania długoterminowe       

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

10 333 - (601) (11) 9 721 

Zobowiązania z tytułu kredytów i 
pożyczek oraz innych instrumentów 
dłużnych 

106 476 (25 125) 11 830 - 93 181 

Zobowiązania długoterminowe razem 116 809 (25 125) 11 229 (11) 102 902 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (kontynuacja) 
 

 

Nieskorygowane 
skonsolidowane 

historyczne 
informacje 

finansowe za 2014 r 

Korekty pro forma 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe pro 
forma na dzień 31 

grudnia 2014 r. 

Wyłączenie danych 
historycznych 

podmiotów, nad 
którymi Grupa 

utraciła kontrolę w 
związku z 

Transakcją 

Wycofanie korekt i 
wyłączeń 

konsolidacyjnych 

Wycena 
długoterminowy

ch inwestycji 

 
     

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 

7 737 (2 154) 644 - 6 227 

Zobowiązania z tytułu kredytów i 
pożyczek oraz innych 
instrumentów dłużnych 

12 156 (3 691) 2 599 - 11 064 

Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego 

12 (12) - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 
razem 

19 905 (5 857) 3 243 - 17 291 

Zobowiązania razem 136 714 (30 982) 14 472 (11) 120 193 

 
     

Pasywa razem 213 105 (59 487) 32 329 (55) 185 892 
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4. Opis korekt pro forma 

W celu ilustracji wpływu sprzedaży udziałów spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz na 
skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Biura Inwestycji 
Kapitałowych S.A. na dzień 31 grudnia 2014 r. dokonano korekt pro forma przy założeniu, że sprzedaż udziałów spółki BIK 
Zarządzanie Sp. z o.o. i tym samym utrata kontroli nad poszczególnymi spółkami w Grupie nastąpiła na dzień 1 stycznia 2014 r. , 
które obejmowały przede wszystkim:  

 wyłączenie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów dotyczące tych spółek BIK Zarządzanie Sp. z o.o., BIK 
Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 2 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 SKA, BIK 
Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 5 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO SKA oraz Spv 2 Sp. z 
o.o. ze względu na fakt utraty kontoroli nad tymi spółkami i zaprzestanie ich  konsolidacji, 

 wyeliminowanie korekt oraz wyłączeń konsolidacyjnych pomiędzy Grupą a ww. spółkami,  

 zmiana wartości godziwej inwestycji długoterminowych klasyfikowanych jako aktywa finansowe dostepne do sprzedaży 
przypadająca na rok 2014. 

 

Kraków, 16 lipca 2015 r. 

 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

 

 

 

Mirosław Koszany  

Prezes Zarządu  

 

 

 

 

 

Roman Wąsikiewicz  

Członek Zarządu  
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20.3. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

Historyczne informacje finansowe zostały zamieszczone w punkcie 20.1. Części III Prospektu. 

20.4. BADANIE HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH 

Historyczne informacje finansowe zamieszczone w niniejszym Prospekcie Emisyjnym zostały zbadane przez Biegłego Rewidenta. 

20.4.1. OŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCE, ŻE HISTORYCZNE DANE FINANSOWE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA 

Emitent oświadcza, że historyczne informacje finansowe za lata 2012-2014 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską zostały zbadane przez niezależnego biegłego 
rewidenta. Nie było przypadku odmowy przez biegłego rewidenta wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach 
finansowych, wydania opinii negatywnej lub wydania opinii z zastrzeżeniem.  

Emitent oświadcza, że statutowe skonsolidowane sprawozdania finansowe nie były sporządzanie ze względu na zwolnienie 
opisane w punkcie 2 Części III Prospektu - Biegli Rewidenci. 

20.4.2. WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W PROSPEKCIE, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA 

Emitent nie przedstawił w Dokumencie Rejestracyjnym innych informacji, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów,  
z wyjątkiem historycznych informacji finansowych za lata zakończone odpowiednio 31 grudnia 2014 roku, 31 grudnia 2013 roku i 
31 grudnia 2012 roku. 

Ponadto KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przeprowadziła usługę 
poświadczającą, której przedmiotem były skonsolidowane Informacje Finansowe pro forma i sporządziła zgodnie z 
Rozporządzeniem 809/2004 raport dotyczący powyższych Informacji Finansowych Pro Forma, które zostały zamieszczone w 
Prospekcie w pkt. 20.2. powyżej. 

20.4.3. PREZENTOWANE DANE FINANSOWE NIEPODLEGAJĄCE BADANIU PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

Dane zamieszczone w punkcie 3.2. Części IV Dokumentu Ofertowego (Kapitalizacja i Zadłużenie) nie pochodzą ze sprawozdań 
finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta i zostały przygotowane przez Emitenta jedynie na potrzeby sporządzenia 
niniejszego Prospektu. 

20.5. DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH 

Ostatnimi, rocznymi sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi przez Emitenta jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. 

20.6. ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

20.6.1. WPROWADZENIE 

W niniejszym rozdziale Emitent zamieścił skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy, w której 
jednostką dominującą jest Emitent, sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku (śródroczne informacje 
finansowe Grupy), poddane przeglądowi Biegłego Rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawione w Prospekcie śródroczne informacje finansowe Grupy zaprezentowane za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 
roku oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez 
zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości w prezentowanych okresach, zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w 
kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz 
przepisów prawa mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego. 
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20.6.2. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU 

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

OBEJMUJĄCEGO OKRES 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU 

 
Dla Zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., której jednostka dominująca ma siedzibę w Krakowie, ul. Albatrosów 2, 
sporządzonego na dzień 30 czerwca 2015 roku („skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe”), na które 
składają się: 

 skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 roku,  

 skrócone skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres sześciu miesięcy 
kończący się 30 czerwca 2015 roku,  

 skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 
2015 roku, 

 skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 
roku, oraz  

 dane objaśniające do śródrocznego sprawozdania finansowego.  

Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i prezentację tego skróconego śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który 
został zatwierdzony przez Unię Europejską. Naszym zadaniem było przedstawienie wniosku na temat tego skróconego 
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w oparciu o przeprowadzony przegląd. 

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 3 Ogólne zasady 
przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług 
poświadczających wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 
2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki. Przegląd 
śródrocznego sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych w szczególności od osób 
odpowiedzialnych za finanse i księgowość jednostki oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. 
Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się od zakresu badania zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej oraz 
Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i nie pozwala nam na uzyskanie pewności, że zidentyfikowaliśmy wszystkie 
istotne zagadnienia, które mogłyby zostać zidentyfikowane w przypadku badania. Dlatego nie możemy wyrazić opinii z badania o 
załączonym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  

Wniosek 

Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone skrócone śródroczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2015  roku nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych 
aspektach, zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię 
Europejską. 
 
W imieniu KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
nr ewidencyjny 3546 
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa 

 
Arkadiusz Cieślik 
Kluczowy biegły rewident 
Nr ewidencyjny 90066 
Komandytariusz, Pełnomocnik  

 
Grzegorz Czubak 
Biegły rewident 
Nr ewidencyjny 12920  
 

14 września 2015 r.  
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20.6.3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA OKRES KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2015 
ROKU 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres kończący się 30 czerwca 2015 r. (wszystkie kwoty w 
tysiącach złotych o ile nie zaznaczono inaczej). 

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z 
notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skrócony skonsolidowany rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych  
dochodów za okres 

 
Nota 

od 01 stycznia 2015 r.  
do 30 czerwca 2015 r. 

od 01 stycznia 2014 r.  
do 30 czerwca 2014 r. 

Działalność kontynuowana    

Przychody ze sprzedaży 
 

8 256 6 994 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych  1 005 429 

Pozostałe przychody 
 

76 23 

 
 

 
 

Zużycie materiałów i energii 

 

(1 106) (745) 

Usługi obce 

 

(1 864) (1 420) 

Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze 4 (824) (977) 

Amortyzacja 

 

(83) (135) 

Podatki i opłaty 

 

(1 074) (974) 

Pozostałe koszty 5 (653) (90) 

Zysk na działalności operacyjnej 
 

3 733 3 105 

  
 

 
Przychody finansowe 

 
3 709 4 

Koszty finansowe 
 

(1 941) (1 533) 

Przychody/ (koszty) finansowe netto 6 1 768 (1 529) 

    

Zysk przed opodatkowaniem 
 

5 501 1 576 

Podatek dochodowy 7 (539) (258) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 
 

4 962 1 318 

Działalność zaniechana    

Wynik netto na działalności zaniechanej 8 (101) (1 169) 

    

Zysk netto za okres sprawozdawczy  4 861 149 

 
Zysk netto przypadający na: 

 
 

 
- właścicieli jednostki dominującej   4 893 1 338 

- udziały niekontrolujące 

 

(32) (1 189) 

Zysk netto za okres sprawozdawczy 

 

4 861 149 

 
Inne całkowite dochody 

   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - zmiana wartości godziwej  (557) - 

Podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów  106 - 

Różnice kursowe z przeliczenia – likwidacja jednostki zagranicznej  (2 159)  

Inne całkowite dochody ogółem  (2 610) - 

    

Całkowite dochody ogółem  2 251 149 

    

Całkowite dochody przypadające na    

- właścicieli jednostki dominującej  2 283 1 338 

- udziały niekontrolujące  (32) (1 189) 

Całkowite dochody ogółem  2 251 149 
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Podstawowy zysk netto przypadający na jedną akcję w złotych 18 1,62 0,05 

Rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję w złotych 18 1,62 0,05 

Podstawowy zysk netto przypadający na jedną akcję w złotych- 
działalność kontynuowana 

 1,65 0,44 

Rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję w złotych- 
działalność kontynuowana 

 1,65 0,44 
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
 

    

 
Nota 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 

AKTYWA 
 

  
 

Aktywa trwałe 
 

  
 

Rzeczowe aktywa trwałe 9 731 10 153 

Wartości niematerialne i wartość firmy 10 105 84 

Nieruchomości inwestycyjne 11 178 262 195 751 

Inne długoterminowe aktywa finansowe 12 2 698 - 

Aktywa trwałe razem 
 

181 796 205 988 

  
 

 
Aktywa obrotowe 

 
 

 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 14 2 547 3 250 

Inwestycje krótkoterminowe 15 47 120 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 4 178 3 747 

Aktywa obrotowe razem 
 

6 772 7 117 

  
 

 
Aktywa razem 

 
188 568 213 105 

  
 

 
PASYWA 

 
   

Kapitał własny 17    

Kapitał zakładowy 
 

3 000 3 000 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 
 

3 672 3 672 

Kapitał rezerwowy 
 

1 724 1 756 

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek 
działających za granicą 

 - 2 159 

Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

 (451) - 

Zyski zatrzymane 
 

57 718  52 782 

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 
 

65 663 63 369 

Kapitał udziałów niekontrolujących 
 

3 009 13 022 

Kapitał własny razem 
 

68 672 76 391 

  
  

Zobowiązania długoterminowe 
 

  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 10 099 10 333 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów 
dłużnych 

19 94 781 106 476 

Zobowiązania długoterminowe razem 
 

104 880 116 809 
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (kontynuacja) 
 

 
Nota 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 

  
  

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 4 335 7 737 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów 
dłużnych 

19 10 681 12 156 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 
 

- 12 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 
 

15 016 19 905 

Zobowiązania razem 
 

119 896 136 714 

  
  

Pasywa razem 
 

188 568 213 105 
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z emisji 
akcji powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Kapitał 
rezerwowy 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 

Zmiana wartości 
godziwej 
aktywów 

finansowych 

Zyski 
zatrzymane 

Kapitał własny 
właścicieli 
jednostki 

dominującej 

Kapitał 
 udziałów 

niekontrolujących 

Kapitał własny 
razem 

Stan na dzień 01.01.2015 r.  3 000         3 672 1 756 2 159 - 52 782 63 369 13 022 76 391 

Całkowite dochody za rok 
sprawozdawczy 

     
 

    

Zysk/strata netto - - - - - 4 893 4 893 (32) 4 861 

Inne całkowite dochody 
 

        

Likwidacja jednostki zagranicznej - - - (2 159) - - (2 159) - (2 159) 

Zmiana wartości godziwej - - - - (451) - (451) - (451) 

Całkowite dochody netto ogółem - - - (2 159) (451) 4 893 2 283 (32) 78 642 

          

Zmiana składu Grupy - - (32) - - 43 11 (9 981) (9 970) 

Stan na dzień 30.06.2015 r. 3 000         3 672 1 724 - (451) 57 718 65 663 3 009 68 672 

 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitał z emisji 
akcji powyżej ich 

wartości 
nominalnej 

Kapitał 
rezerwowy 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 
Zyski zatrzymane 

Kapitał 
własny 

właścicieli 
jednostki 

dominującej 

Kapitał udziałów 
niekontrolują-

cych 

Kapitał własny 
razem 

Stan na dzień 01.01.2014 r.  3 000         3 672 1 755 2 159 49 412 59 998 13 339 73 337 

Całkowite dochody za rok sprawozdawczy          

Zysk/strata netto - - - - 1 338 1 338 (1 189) 149 

Inne całkowite dochody 
 

       

Różnice kursowe z przeliczenia - - - - - - - - 

Całkowite dochody netto ogółem - - - - 1 338 1 338 (1 189) 149 

  
       

Transakcje z właścicielami Spółki ujęte 

bezpośrednio w kapitale własnym  
       

Wypłata dywidendy - - - - (311) (311) (391) (702) 

Stan na dzień 30.06.2014 r. 3 000         3 672 1 755 2 159  50 439 61 025 11 759 72 784 
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Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres  
 

Nota 
od 01 stycznia 2015 r. 
do 30 czerwca 2015 r. 

od 01 stycznia 2014 r. 
do 30 czerwca 2014 r. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      

Zysk przed opodatkowaniem  
5 335 1 190 

Korekty     

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
 

253 350 

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych 
 

(1 692) 235 

Koszty finansowe 
 

2 059 1 729 

Strata z działalności inwestycyjnej 
 

2 - 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 
 

(1 005) (429) 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
 

703 (1 230) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz  
pozostałych  

(763) 2 272 

Różnice kursowe z przeliczenia przeniesione 
z innych całkowitych dochodów 

 (2 150) - 

Pozostałe korekty 
 

1 338 (276) 

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej 
 

4 080  3 841 

Podatek dochodowy zapłacony 
 

(47) (54) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 

4 033 3 787 

  
  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
 

  

Wpływy inwestycyjne  
18 - 

Inne wpływy inwestycyjne 
 

18 - 

Wydatki inwestycyjne  
(3 896) (1 948) 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
 

(33) (35) 

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 
 

(3 863) (1 913) 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 

(3 878) ( 1 948) 

  
 

  
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

 
  

Wpływy finansowe  
5 634 1 403 

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek  5 634 1 400 

Inne wpływy finansowe 
 

- 3 

Wydatki finansowe  
(5 358) (4 231) 

Wypłacone dywidendy  - (440) 

Spłata kredytów i pożyczek 
 

(3 717) (2 155) 

Odsetki zapłacone 
 

(1 557) (1 379) 

Płatności leasingowe 
 

(84) (257) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 
 

276 (2 828) 

  
  

Zmiana stanu środków pieniężnych według sprawozdania  
z sytuacji finansowej  

431 (989) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku 
 

3 747 2 741 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 czerwca 16 4 178 1 752 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

1. Informacje ogólne 

1.1. Opis organizacji Grupy 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Jednostką Dominującą”) jest spółką akcyjną zarejestrowaną w 
Polsce pod nr KRS 0000121747 w dniu 10 września 2002 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, ul. Albatrosów 2. 

Jednostka Dominująca została założona zgodnie ze statutem Spółki na czas nieokreślony. 

Przedmiotem działalności Jednostki Dominującej jest: 

 organizacja i koordynowanie głównych procesów biznesowych oraz zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym: planowanie 
i realizacja inwestycji oraz rozwoju Grupy, planowanie finansowe, podatkowe i controlling, obsługa księgowa, prawna i 
administracyjna, marketing, public relations i komunikacja korporacyjna, zarządzanie strategiczne zarządzanie ryzykiem 
i zarządzanie kadrami, pośrednictwo w najmie, koordynacja działań pośredników zewnętrznych; 

 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. obejmuje  
sprawozdania finansowe Spółki oraz jej jednostek zależnych (zwanych łącznie „Grupą” lub „Grupą Kapitałową”). 

Jednostką Dominującą najwyższego szczebla jest Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. Na dzień 30 czerwca 2015 r. w skład Grupy 
Kapitałowej BIK S.A. wchodzi ponadto 11 jednostek zależnych. 

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Jednostka Dominująca posiada bezpośredni lub pośredni udział w 11 spółkach Grupy. Osiem z nich, 
tzn.: 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o.,  

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o.,  

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o.,  

 BIK Property 1 Sp. z o.o.,  

 BIK-5 Sp. z o.o.,  

 BIK-6 Sp. z o.o.,  

 Marathon 2 Sp. z o.o.,  

 Savia-Karpaty Sp. z o.o.,  

prowadzi lub jest przeznaczonych do prowadzenia działalności operacyjnej zbliżonej z działalnością Jednostki Dominującej 
polegającej na wynajmie powierzchni zabudowanych nieruchomości.  

Spółka BIK-2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w likwidacji sprzedała posiadaną nieruchomość i jest przeznaczona 
do likwidacji. Spółka BIK Property Sp. z o.o. w likwidacji, pełniąca niegdyś funkcję komplementariusza w spółce obecnie noszącej 
nazwę BIK Property 1 Sp. z o.o., została przeznaczona do likwidacji. Spółka BIK-2 Sp. z o.o. zarządza nieruchomościami 
posiadanymi przez Grupę. 

W 2015 r. została zakończona likwidacja spółki Asellus Ltd., w związku z powyższym spółka ta na dzień 30 czerwca 2015 r. nie 
podlega już konsolidacji. 

Dodatkowo Jednostka Dominująca posiada 9,90% akcji spółki BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 
S.K.A. 

Dnia 26 maja 2015 r. Jednostka Dominująca zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki BIK Zarządzanie 
Sp. z o.o. na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych 
Satus z siedzibą w Bielsku-Białej („FIZ”).  

Jednostka Dominująca posiadała dotychczas 99% udziałów w spółce BIK Zarzadzanie Sp. z o.o., za pośrednictwem której 
sprawowała kontrolę nad spółkami celowymi – inwestycjami FIZ. Wraz ze sprzedażą udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o., 
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. utraciła kontrolę i wpływ na zarządzanie tą spółką, oraz spółkami, w których to BIK 
Zarządzanie Sp. z o.o. była komplementariuszem oraz spółką Spv 2 Sp. z o.o. Od tego momentu wymienione spółki przestają 
wchodzić w skład Grupy i podlegać konsolidacji w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, a ich aktywa i 
pasywa oraz przychody i koszty zostają wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. 

Do dnia zbycia udziałów aktywa i pasywa oraz wyniki finansowe spółek celowych FIZ i spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. podlegały 
konsolidacji w ramach sporządzanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. 
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Poza Jednostką Dominującą w skład Grupy Kapitałowej wchodziły następujące podmioty: 

- na dzień 30 czerwca 2015 r. 

Nazwa spółki 
Zakres podstawowej 
działalności jednostki 

Udział w 
kapitale / 

liczbie głosów 

Udział w 
zysku 

Data objęcia kontroli/ 
nabycia 

Metoda konsolidacji 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2014 r.  

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 2 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2014 r.  

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2014 r.  

metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o.  
Realizacja projektów 

budowlanych związanych 
ze wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2003 r. 

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property Sp. z o.o. w likwidacji 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
oraz kupno i sprzedaż 

nieruchomości na własny 
rachunek 

100% 100% 
2012 r. 

 metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2012 r. 

metoda pełna 

BIK – 5 Sp. z o.o. 
Realizacja projektów 

budowlanych związanych 
ze wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2008 r. 

metoda pełna 

BIK – 6 Sp. z o.o. 

Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami 

własnymi lub 
dzierżawionymi 

100% 100% 
2010 r.  

metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji 
Wynajem nieruchomości 

na własny rachunek 
100% 100% 

2007 r.  
metoda pełna 

MARATHON 2 Sp. z o.o. 
Obsługa i wynajem 

nieruchomości na własny 
rachunek 

47% 47%* 
2012 r.  

metoda pełna 

SAVIA KARPATY Sp. z o.o. 
Wynajem nieruchomości 

na własny rachunek 
47% 47%* 

 2013 r.  
metoda pełna 
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- na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Nazwa spółki 
Zakres podstawowej 
działalności jednostki 

Udział w 
kapitale / 

liczbie głosów 

Udział w 
zysku 

Data objęcia kontroli/ 
nabycia 

Metoda konsolidacji 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2014 r.  

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 2 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2014 r.  

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2014 r.  

metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE  

Sp. z o.o.  

Pozostałe doradztwo w 
zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej i 
zarządzania 

99% 99% 
2010 r. 

metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o.  
Realizacja projektów 

budowlanych związanych 
ze wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2003 r. 

metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property Sp. z o.o. w likwidacji 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
oraz kupno i sprzedaż 

nieruchomości na własny 
rachunek 

100% 100% 
2012 r. 

 metoda pełna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property 1 Sp. z o.o. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
100% 100% 

2012 r. 

metoda pełna 

BIK – 5 Sp. z o.o. 
Realizacja projektów 

budowlanych związanych 
ze wznoszeniem budynków 

100% 100% 
2008 r. 

metoda pełna 

BIK – 6 Sp. z o.o. 

Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami 

własnymi lub 
dzierżawionymi 

100% 100% 
2010 r.  

metoda pełna 

Asellus Limited w likwidacji 
Udzielanie pomocy 

finansowej jednostkom 
powiązanym 

100% 100% 
2006 r.  

metoda pełna 

BIK – 2 Sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji 
Wynajem nieruchomości 

na własny rachunek 
100% 100% 

2007 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 
1 S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
9,9% 17,4% 

2010 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. ASTO 
S.K.A. 

Działalność szpitali oraz 
pozostała działalność w 

zakresie opieki zdrowotnej 
- 17,4%* 

2010 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 
2 S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
- 17,4%* 

2011 r.  
metoda pełna 
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BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 
3 S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
- 17,4%* 

2011 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 
4 S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
- 17,4%* 

2012 r.  
metoda pełna 

BIK ZARZĄDZANIE Sp. z o.o. Projekt 
5 S.K.A. 

Realizacja projektów 
budowlanych związanych 

ze wznoszeniem budynków 
- 17,4%* 

2013 r.  
metoda pełna 

SPV 2 Sp. z o.o. 

Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami 

własnymi lub 
dzierżawionymi 

- 17,4%* 
2011 r.  

metoda pełna 

MARATHON 2 Sp. z o.o. 
Obsługa i wynajem 

nieruchomości na własny 
rachunek 

47% 47%* 
2012 r.  

metoda pełna 

SAVIA KARPATY Sp. z o.o. 
Wynajem nieruchomości 

na własny rachunek 
47% 47%* 

 2013 r.  
metoda pełna 

* Grupa posiada kontrolę nad w/w jednostkami poprzez odpowiednie zapisy wynikające z umów/statutów spółek regulujące 
kwestie zarządzania i czerpania korzyści. 

1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 

Skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego przedstawia się 
następująco: 

 Mirosław Koszany – Prezes Zarządu, 

 Roman Wąsikiewicz – Członek Zarządu. 

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego przedstawia się 
następująco: 

 Łukasz Wąsikiewicz, 

 Krzysztof Szewczyk, 

 Jacek Kłeczek, 

 Bogumił Tokarz, 

 Łukasz Koterwa. 

2. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Oświadczenie zgodności 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami MSR 34 
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i przedstawia sytuację finansową 
Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2015 roku, wyniki jej działalności za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 
roku oraz przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2015 roku. 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna, przygotowanym zgodnie 
z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską 
(dalej: MSSF) i innymi obowiązującymi przepisami, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 

Dnia 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie 
sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Spółka od dnia złożenia wniosku do Komisji Nadzoru 
Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, będzie sporządzała zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane 
sprawozdanie finansowego zgodnie z MSR i MSSF. 
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Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 

Grupa Kapitałowa Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji 
niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w 
życie. 

Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

Dane w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich, tj. w walucie 
funkcjonalnej Grupy, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. 

Dokonane osądy i oszacowania  

Sporządzenie skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków 
i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. 
Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach uznawanych za 
racjonalne w danych okolicznościach i stanowią podstawę do określenia wartości bilansowych aktywów i zobowiązań, które nie 
wynikają bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczne wartości mogą różnić się od wartości szacowanych. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym 
dokonano zmiany lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak 
i okresów przyszłych. W istotnych kwestiach Zarząd dokonując szacunków opiera się na opiniach i wycenach sporządzonych 
przez niezależnych ekspertów. 

Kluczowe osądy oraz szacunki dokonywane przez Zarząd przy sporządzaniu skróconego śródrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego pozostały niezmienione w stosunku do osądów i szacunków przyjętych przy sporządzaniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. 

Istotne obszary niepewności odnośnie dokonywanych szacunków oraz osądy dokonywane przez Zarząd przy zastosowaniu MSSF 
UE, które wywarły najbardziej istotny wpływ na wartości wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zostały 
przedstawione w nocie 11 do sprawozdania finansowego (nieruchomości inwestycyjne).  

3. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 

Do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano zasady 
rachunkowości w zakresie niezmienionym w odniesieniu do zasad zastosowanych przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2014 rok. 

 
Wartość godziwa aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej. Skutki wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży, inne niż odpisy z tytułu utraty wartości, są ujmowane w innych całkowitych dochodach i 
prezentowane w kapitale własnym w Zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Konieczność 
wykazywania Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zaistniała po raz pierwszy w roku 2015. 

4. Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze 

     30 czerwca 2015 
 

30 czerwca 2014 
 

Wynagrodzenia (689) (836) 

Ubezpieczenia społeczne (115) (132) 

Pozostałe świadczenia  (20) (9) 

 
(824) (977) 

 

5. Pozostałe koszty 

    30 czerwca 2015 
 

30 czerwca 2014 
 

Inne koszty rodzajowe (82) (62) 

Przekazanie przyłącza (382) - 

Pozostałe  (189) (28) 

 
(653) (90) 
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6. Przychody i koszty finansowe netto 

   

 

30 czerwca 2015 
 

30 czerwca 2014 
 

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 1 517 - 

Różnice kursowe z przeliczenia przeniesione 
z innych całkowitych dochodów 

2 150 - 

Pozostałe przychody finansowe 42 4 

Przychody finansowe 3 709 4 

Odsetki, w tym:  
 

 - od kredytów i pożyczek (1 492) (1 113) 

 - leasingowe (142) (139) 

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych - (281) 

Pozostałe koszty finansowe (307) - 

Koszty finansowe (1 941) (1 533) 

 
 

 
(Koszty)/przychody finansowe netto 1 768 (1 529) 

7. Podatek dochodowy 

a. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 

Stawka podatku dochodowego, której podlegała działalność Grupy w 2014 i 2015 r. wynosiła 19%. Nie przewiduje się, aby 
stawka podatku dochodowego uległa zmianie w najbliższych latach. 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 
  

 
30 czerwca 2015 30 czerwca 2014 

Podatek dochodowy bieżący 19 6 

Powstanie/odwrócenie różnic przejściowych  520 252 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat  539 258 

 

 30 czerwca 2015 30 czerwca 2014 

  
%  

 
%  

Zysk przed opodatkowaniem   5 501 
 

1 576 

 
  

  
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową 19% 1 045 19% 299 

Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 0% - 0% - 

Przychody trwale niebędące przychodami podatkowymi (7%) (409) 0% - 

Pozostałe (2%) (97) (3%) (41) 

 
10% 539 16% 258 

 

b. Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach 

Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach   

 

30 czerwca 2015 
 

30 czerwca 2014 
 

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub będą reklasyfikowane do rachunku 
zysków i strat(+/-) 

(106) - 

Podatek dochodowy wykazany w innych całkowitych dochodach (106) - 
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8. Działalność zaniechana 

Dnia 26 maja 2015 r. Jednostka Dominująca zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki BIK Zarządzanie 
Sp. z o.o. na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych 
Satus z siedzibą w Bielsku-Białej. Wraz ze sprzedażą udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych 
S.A. utraciła kontrolę i wpływ na zarządzanie tą spółką oraz spółkami BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Projekt 1 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 3 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 SKA, BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 SKA, BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO SKA oraz 
Spv 2 Sp. z o.o.  

Od tego momentu wymienione spółki przestają wchodzić w skład Grupy i podlegać konsolidacji w ramach skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy, a ich aktywa i pasywa oraz przychody i koszty zostają wyłączone ze śródrocznego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.  

Spółki, nad którymi Grupa utraciła kontrolę nie były wcześniej klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, ani jako 
działalność zaniechana, dlatego dane porównawcze w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w 
rachunku zysków i strat i innych całkowitych dochodach sporządzono, w taki sposób aby działalność zaniechaną pokazać 
odrębnie od działalności kontynuowanej. 

a. Wynik na działalności zaniechanej 

 

26 maja 2015 30 czerwca 2014 
 

Przychody z działalności operacyjnej (segment najem powierzchni) 664 693 

Przychody z działalności operacyjnej (segment działalność pielęgniarsko- 
opiekuńcza) 

1 053 1 143 

Koszty działalności operacyjnej (segment najem powierzchni) (652) (224) 

Koszty działalności operacyjnej (segment działalność pielęgniarsko- 
opiekuńcza) 

(1 429) (1 498) 

Strata na działalności operacyjnej (364) 114 

   

Przychody finansowe 298 3 

Koszty finansowe (353) (504) 

Koszty finansowe netto (55) (501) 

   

Strata przed opodatkowaniem (419) (387) 

Podatek dochodowy 65 (782) 

Zysk na wyjściu spółek z Grupy 253 - 

Strata netto za okres sprawozdawczy (101) ( 1 169) 

Podstawowa strata netto przypadająca na jedną akcję w złotych- 
działalność zaniechana 

 (0,03) (0,39) 

Rozwodniona strata netto przypadająca na jedną akcję w złotych- 
działalność zaniechana 

 (0,03) (0,39) 

Strata z działalności zaniechanej wyniosła w bieżącym okresie 101 tys. zł-  zysk w kwocie 249 tys. zł przypada na właścicieli 
Jednostki Dominującej, a strata w kwocie 350 tys. zł udziałom niekontrolującym.  Na dzień 30 czerwca 2014 r.: strata na 
działalności zaniechanej wynosiła 1.169 tys. zł, z czego 239 tys. zł straty przypada na właścicieli Jednostki Dominującej, a w 
kwocie 930 tys. zł udziałom niekontrolującym. 

 

b. Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej 

 

26 maja 2015 30 czerwca 2014 
 

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 230 388 

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 9 (213) 

Środki pieniężne z działalności finansowej (293) (1 271) 

Przepływy pieniężne netto za okres sprawozdawczy (54) (1 096) 
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c. Wpływ zaniechania działalności na sytuację finansową Grupy 

 

26 maja 2015 

Rzeczowe aktywa trwałe (9 732) 

Nieruchomości inwestycyjne (18 972) 

Należności z tytułu dostaw i usług (173) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (386) 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 554 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 14 034 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług orz pozostałe 2 422 

Aktywa i zobowiązania netto (12 253) 
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9. Rzeczowe aktywa trwałe 

  
Grunty 

Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w budowie 
Razem 

        

Wartość brutto środków trwałych na dzień 1.01.2014 r. 1 263 9 242 153 1 086 626 3  12 373 

Zwiększenia  - - 65 141 65 88 359 

Zmniejszenia - - (7) (244) (3) (70) (324) 

Przeniesienie na środki trwałe - - - - - - - 

Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r. 1 263 9 242 211 983 688 21 12 408 

Wartość brutto środków trwałych na dzień 1.01.2015 r. 1 263 9 242 211                       983 688 21  12 408 

Zwiększenia  - - 41 541 - - 582 

Zmniejszenia wynikające z wyjścia spółek z Grupy (1 263) (9 242) (117) (52) (644) (3) (11 321) 

Przeniesienie na środki trwałe - - - - - (18) (18) 

Wartość brutto na dzień 30.06.2015 r. - - 135 1 472 44 - 1 651 

        
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1.01.2014 r. (68) (517) (91) (743) (329) - (1 748) 

Zwiększenia  (26) (214) (30) (265) (191) - (726) 

Zmniejszenia - - 7 209 3 - 219 

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31.12.2014 r. (94) (731) (114) (799) (517) - (2 255) 
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Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1.01.2015 r. (94) (731) (114) (799) (517) - (2 255) 

Zwiększenia  (14) (115) (28) (64) (33) - (254) 

Zmniejszenia wynikające z wyjścia spółek z Grupy 108 846 84 45 506 - 1 589 

Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 30.06.2015 r. - - (58) (818) (44) - (920) 

  
 

              

Wartość netto        
    

Na dzień 1.01.2014 r. 1 195 8 725 62 343 297 3 10 625 

Na dzień 31.12.2014 r. 1 169 8 511 97 184 171 21 10 153 

Na dzień 1.01.2015 r. 1 169 8 511 97 184 171 21 10 153 

Na dzień 30.06.2015 r. - - 77 654 - - 731 
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Zabezpieczenia 

Na dzień 30 czerwca 2015 r. żadne rzeczowa aktywa trwałe nie były przedmiotem zabezpieczenia. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 
nieruchomości w spółce BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Asto S.K.A. o wartości księgowej na 31 grudnia 
2014 r.: 9.654 tys. zł stanowiły zabezpieczenie kredytu bankowego. 

Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu 

Grupa użytkuje środki transportu w ramach leasingu finansowego o wartości księgowej na 30 czerwca 2015 r. 654,4 tys. zł, na 31 
grudnia 2014 r.: 176 tys. zł. Ich wzrost wartości wynika z zawarcia dwóch nowych umów leasingowych środków transportu. 

10. Wartości niematerialne 

  Koncesje, licencje, 
oprogramowanie 
komputerowe i 

pozostałe 

Wartości niematerialne 
razem 

 Wartość firmy 

Wartość brutto na dzień 1.01.2014 r. 17 41 58 

Zwiększenia 
- 
 

67 67 

Zmniejszenia - - - 

Wartość brutto na dzień 31.12.2014 r. 17 108 125 

 
 

  
Wartość brutto na dzień 1.01.2015 r. 17 108 125 

Zwiększenia 
- 
 

21 21 

Zmniejszenia - - - 

Wartość brutto na dzień 30.06.2015 r. 17 129 146 

 
 

  
Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu 
utraty wartości  

 
  

 
 

  
Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 
1.01.2014 r. 

- (41) (41) 

Amortyzacja za okres - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - - - 

Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 
31.12.2014 r. 

- (41) (41) 

    

Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 
1.01.2015 r. 

- (41) (41) 

Amortyzacja za okres - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji/sprzedaży - - - 

Skumulowana amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 
30.06.2015 r. 

- (41) (41) 

 
Wartość netto  

   

Na dzień 1.01.2014 r. 17 - 17 

Na dzień 31.12.2014 r. 17 67 84 

Na dzień 1.01.2015 r. 17 67 84 

Na dzień 30.06.2015 r. 17 88 105 

11. Nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomości inwestycyjne w budowie 

 

30 czerwca 2015 
 

31 grudnia 2014 
 

Stan na 1 stycznia 1 084 1 412 

Nabycie  904 19 382 

Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych - (19 710) 

Wyjście spółek z Grupy (744) - 

Stan na koniec okresu 1 244 1 084 
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Grupa posiadała nieruchomości inwestycyjne w budowie: 

a) na dzień 31 grudnia 2014 r. o wartości 1.084 tys. zł.,  które w kwocie 742 tys. zł dotyczyły nakładów poniesionych na 
budowę Galerii Dzierżoniów. 

b) na dzień 30 czerwca 2015 r. o wartości 1.244 tys. zł, które w kwocie 891 tys. zł dotyczyły nakładów poniesionych na 
budowę Centrum Handlowego w Bielsku- Białej. 

Nieruchomości inwestycyjne w budowie wyceniane są według kosztu wytworzenia. 

Wartość aktywowanych kosztów finansowania zewnętrznego wyniosła za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. 109 tys. zł 
(za rok 2014: 367 tys. zł). 

Nieruchomości inwestycyjne oddane do użytkowania/gotowe do użytkowania 

 

30 czerwca 2015 
 

31 grudnia 2014 
 

Stan na 1 stycznia 194 667 167 297 

Przeniesienie z nieruchomości w budowie - 19 710 

Wyjście spółek z Grupy (18 654) - 

Zmiana wartości godziwej 1 005 7 660 

Stan na koniec okresu 177 018 194 667 

Grupa posiada nieruchomości inwestycyjne, zarówno obiekty magazynowe jak i handlowe, co do których posiada tytuł własności 
lub prawo wieczystego użytkowania gruntów. Ich wynajem stanowi podstawową działalność operacyjną Grupy. Umowy są 
zawierane na różne okresy czasu, a roczny czynsz najmu jest indeksowany w stosunku do cen towarów konsumpcyjnych. 
Późniejsze przedłużenia okresów umów są negocjowane z najemcami. 

Co do zasady Grupa wycenia nieruchomości do wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Zmiany w otoczeniu rynkowym mają 
duży wpływ na wartość nieruchomości, gdyż są wrażliwe na wiele elementów w tym w szczególności na zmiany stóp kapitalizacji 
oraz kursu EUR/PLN z uwagi na to, iż podstawą ich wycen jest czynsz wyrażony w EUR. Wzrost/spadek kursu EUR przekłada się 
na wzrost/spadek wartości nieruchomości wyrażonej w PLN i powoduje zysk/stratę z aktualizacji wyceny nieruchomości. 

Wyceny są dokonywane przez niezależnych specjalistów wynajętych przez Grupę posiadających uznawane kwalifikacje 
zawodowe oraz legitymujących się doświadczeniem w wycenach nieruchomości inwestycyjnych (na podstawie danych, nie 
dających się zaobserwować bezpośrednio - tzw. Poziom 3).  

W przypadku nieruchomości wynajmowanych są one wyceniane w podejściu dochodowym, natomiast nieruchomości 
niewynajmowane (np. niezabudowane grunty) wyceniane są w podejściu porównawczym. Nieruchomości niewynajmowane są 
wyceniane po cenie nabycia w przypadku, gdy nie można określić wartości godziwej lub oczekiwana wartość godziwa jest 
zbliżona do ceny nabycia. 

Nie doszło do zmiany w metodzie wyceny w porównaniu z poprzednimi okresami. 

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r. oraz w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r. nie było żadnych 
przekwalifikowań pomiędzy poziomami (wyceny wg poziomu 3). 

Główne założenia dla nieruchomości wycenianych w podejściu dochodowym: 

- na 30 czerwca 2015 r.: 

Nieruchomość 
Wartość 

księgowa (w 
tys. zł) 

Średnioważony 
okres najmu 

obecnego 

Średnia stawka najmu 
(przedział) 

Stopa 
kapitalizacji 

Stopa 
pustostanów 

Kraków – 
Albatrosów 

27.080 49 miesięcy 

Od € 3,92 do € 5,77 / m2 za 
powierzchnię magazynową i 
od € 7,85 do € 10,14 /m2 za 

powierzchnię biurową 

8% 4% 

Kraków – Półłanki 26.550 38 miesięcy 

Od € 3,7 do € 4,1 /m2 za 
powierzchnię magazynową i 

od € 6 do € 9,5 /m2 za 
powierzchnię biurową 

8% 9% 

Sosnowiec 67.665 22 miesięcy 

Od € 2,8 do € 3,64 /m2 za 
powierzchnię magazynową i 
od € 6,61 do € 10,12 /m2 za 

powierzchnię biurową 

8% 8% 

Bielsko-Biała 40.690 118 miesięcy 
Od € 6,0 do € 23,0 /m2 za 
powierzchnię handlową 

7,25% 6% 
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- na 31 grudnia 2014 r.: 

Nieruchomość 
Wartość 

księgowa (w 
tys. zł) 

Średnioważony 
okres najmu 

obecnego 

Średnia stawka najmu 
(przedział) 

Stopa 
kapitalizacji 

Stopa 
pustostanów 

Kraków – 
Albatrosów 

27.560 1 rok i 11 miesięcy 

od € 3,80 do€ 5,83 /m2 za 
powierzchnię magazynową 
oraz od € 8,05 do € 10,38 

/m2 za powierzchnię 
biurową 

8,25% 4% 

Kraków – Półłanki 26.870 3 lata i 8 miesięcy 

od € 3,77 do € 4,10 /m2 za 
powierzchnię magazynową 
oraz od € 6,0 do € 9,50 /m2 

za powierzchnię biurową 

8,25% 0% 

Sosnowiec 66.650 1 rok i 5 miesięcy 

od € 2,65 do € 3,64 /m2 za 
powierzchnię magazynową 
oraz od € 6,61 do € 11,06 

/m2 za powierzchnię 
biurową 

8,25% 3% 

Puławy 13.685 9 lat i 6 miesięcy od € 7,44 do € 17,24 /m2 8,25% 0% 

Bielsko-Biała 39.900 11 lat i 5 miesięcy 
od € 6,0 do € 23,0 /m2 za 
powierzchnię handlową 

7,50% 40% 

 

Nieruchomości niewynajmowane (prawo wieczystego użytkowania gruntów, grunty własne): 

 Wartość księgowa na 30.06.2015 r. w 
tys. zł 

Wartość księgowa na 31.12.2014 r. w 
tys. zł 

Sosnowiec 5.748 5.748 

Targowisko 3.675 3.675 

Żórawina 5.610 5.610 

Dzierżoniów - 4.971 

Nieruchomości inwestycyjne w Krakowie, Sosnowcu, Bielsku – Białej o wartości księgowej na 30 czerwca 2015 r. 161.985 tys. zł 
są objęte hipotekami jako zabezpieczenie kredytów bankowych. 

 

12. Inne długoterminowe aktywa finansowe 

Inne długoterminowe aktywa finansowe obejmują certyfikaty Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 
Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych Satus o wartości 1.976 tys. zł na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz akcje BIK Zarządzanie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A. o wartości 722 tys. zł na dzień 30 czerwca 2015 r. 
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13. Podatek odroczony 

a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz rezerwa na podatek odroczony dotyczą poniższych pozycji aktywów i zobowiązań: 

 

Aktywa Rezerwa Wartość netto 

  30 czerwca 
2015 

31 grudnia 
2014 

30 czerwca 
2015 

31 grudnia 
2014 

30 czerwca 
2015 

31 grudnia 
2014 

   

 

 

 

 

 Nieruchomości inwestycyjne 120 120 (13 190) (14 090) (13 070) (13 970) 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - 59 - - - 59 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe - - (132) (85) (132) (85) 

Leasing finansowy 568 717 - - 568 717 

Pozostałe 588 953 (563) (324) 25 629 

Straty podatkowe podlegające odliczeniu 
w przyszłych okresach 

2 510 2 317 - - 2 510 2 317 

Aktywa / (rezerwa) z tytułu podatku odroczonego na 
różnicach przejściowych 

3 786 4 166 (13 885) (14 499) (10 099) (10 333) 

Kompensata (3 786) (4 166) 3 786 4 166 - - 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazane  w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

- - (10 099) (10 333) (10 099) (10 333) 

 

Zmiany w podatku odroczonym od różnic przejściowych zostały rozpoznane zarówno w rachunku zysków i strat oraz w innych 
całkowitych dochodach (w związku z wyceną aktywów dostępnych do sprzedaży). 

b. Straty podatkowe 

Zgodnie z polskim prawem podatkowym strata poniesiona w roku podatkowym może obniżyć dochód w najbliższych, kolejno po 
sobie następujących, pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 
50% kwoty straty. Na dzień 30 czerwca 2015 r. maksymalna wysokość strat podatkowych, które mogą obniżyć dochód 
podatkowy w najbliższych, kolejno po sobie następujących, pięciu latach podatkowych wyniosła 13.920 tys. zł (na dzień 31 
grudnia 2014 r.: 12.930 tys. zł). Grupa dokonała weryfikacji możliwości odliczenia powyższych strat od przyszłych planowanych 
dochodów i ustaliła, iż istnieje niepewność związana z możliwością wykorzystania strat podatkowych w wysokości 30 czerwca 
2015 r.: 1.177 tys. zł (na 31 grudnia 2014 r.: 1.177 tys. zł ) przez Spółkę BIK-2 Sp. z o. o. w związku z czym na dzień 30 czerwca 
2015 r Grupa nie rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie: 224 tys. zł (na dzień 31 grudnia 
2014 r.: 224 tys. zł). 

14.  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

 

30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 573 1 326 

Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

202 1 075 

Pozostałe należności i inne aktywa  1 772 849 

 
2 547 3 250 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe są przedstawione w kwotach netto. Na dzień 30 czerwca 2015 r. odpis 
aktualizujący należności wyniósł 383 tys. zł. ( na dzień 31.12.2014 r. 369 tys. zł) 

15. Inwestycje krótkoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe obejmują pożyczki krótkoterminowe udzielone Spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o. w kwocie  47 tys. zł  
(na dzień 31 grudnia 2014 r. instrumenty pochodne – dwa kontrakty forward na walutę EUR - wycena w kwocie 120 tys. zł). 
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16.  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 

30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 

Środki pieniężne w kasie - 12 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 4 128 3 499 

Lokaty krótkoterminowe 50 236 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej  

4 178 3 747 

W środkach pieniężnych prezentowanych powyżej zawierają się środki o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 30 
czerwca 2015 r. 2.321 tys. zł (31 grudnia 2014 r. 1.605 tys. zł). Środki te są ulokowane na rachunkach zablokowanych na 
zabezpieczenie spłaty kredytów zaciągniętych przez Grupę lub w celu uregulowania rozliczeń z generalnym wykonawcą. 

17. Kapitał własny 

Kapitał zakładowy 

 

30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 

Liczba akcji na początek okresu 3 000 000 60 000 

Rozdrobnienie (split akcji) - 2 940 000 

Liczba akcji na koniec okresu  3 000 000 3 000 000 

Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) 1 1 

Kapitał zakładowy (w tys. zł) 3 000 3 000 

Na dzień 30 czerwca 2015r . kapitał zakładowy Spółki dominującej składał się z 900.000 akcji zwykłych i 2.100.000 akcji 
uprzywilejowanych.  

Dnia 16 grudnia 2014 została podjęta uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego spółki Belancor Sp. z o.o.- udziały 
zostały objęte przez spółkę Belanco Ltd. za aport w postaci 3.000.000 akcji spółki Biuro Inwestycji Kapitałowej S.A. W dniu 13 
stycznia 2015 roku Sąd rejestrowy zarejestrował wspomniane podwyższenie kapitału, w związku z powyższym, obecnie jedynym 
akcjonariuszem Jednostki Dominującej jest spółka Belancor Sp. z o.o. W dniu 16 marca 2015 roku Belancor Sp. z o.o. został 
wpisany w KRS jako jedyny akcjonariusz spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Akcje zwykłe i uprzywilejowane 

Wszystkie akcje uprawniają w jednakowym stopniu do majątku Jednostki Dominującej. 190.000 akcji uprzywilejowanych daje 
prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, pozostałe akcje uprzywilejowane tj. 1.910.000 akcji daje prawo do 2 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Emisja akcji 

Dnia 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały: 

 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym akcji serii I i praw do akcji serii I oraz zmiany Statutu. Emisja 1.130.000 akcji zwykłych serii I (o wartości 
nominalnej 1 zł każda) zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej i akcje te zostaną wprowadzone do obrotu  
na rynku regulowanym. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dojdzie do skutku w momencie subskrybcji akcji w 
drodze oferty publicznej, następnie złożenia przez Zarząd Spółki stosownego oświadczenia i wniosku o rejestrację 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w maksymalnej wysokości o 1.130.000 zł i w efekcie rejestracji tego 
podwyższenia przez właściwy Sąd rejestrowy. Momentem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będzie wydanie 
postanowienia przez Sąd rejestrowy o wpisie podwyższenia w KRS. 

 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii H i dematerializacji akcji Spółki 
serii H oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu. 

 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, mającego na celu stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów 
motywujących Członków Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników do pracy i działań na rzecz Spółki oraz jej grupy 
kapitałowej. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie Regulamin Programu 
Motywacyjnego, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do dnia 30 listopada 2015 r.- 
regulamin ten będzie określał warunki konieczne do spełnienia w celu realizacji Programu, w tym parametry finansowe 
oraz wskazanie, którzy z pracowników będą objęci Programem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w związku 
z powyższym Uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii J z 
wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. Spółka wyemituje od 1 do 69.000 warrantów 
subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia nie więcej niż 69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J. 
Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi w ramach trzech procesów emisyjnych uruchamianych kolejno po 
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 2017, 2018, w 
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przypadku spełnienia warunków określonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z Uchwałą w sprawie Programu 
Motywacyjnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz w sprawie zmian Statutu 
spółki. 

Kapitał rezerwowy 

Kapitał rezerwowy stanowi przede wszystkim nadwyżka wartości nominalnej umorzonych akcji nad ceną ich zakupu. 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą obejmowały wszystkie różnice kursowe wynikające z 
przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą. W związku likwidacją spółki Asellus Ltd. różnice kursowe 
z przeliczenia zostały ujęte w rachunku zysków i strat – przeniesione z innych całkowitych dochodów. 

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Grupa nie posiada jednostek działających za granicą.  

Akcje własne 

Spółka dominująca nie posiada akcji własnych. 

Dywidenda 

W 2015 r. Spółka nie wypłacała dywidendy. W roku 2014 r. została wypłacona dywidenda z zysku roku 2013 w kwocie 197 tys. zł. 

18. Zysk przypadający na jedną akcję  

Na dzień 30 czerwca 2015 r. kalkulacja zysku netto przypadająca na jedną akcję została wyliczona w oparciu o zysk netto 
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej.  

Średnioważona liczba akcji w roku kończącym się na: 

30 czerwca 2015 r.: 3.000.000 akcji   

30 czerwca 2014 r.: 3.000.000 akcji   

Nie zidentyfikowano instrumentów rozwadniających liczbę akcji zwykłych w bieżącym okresie. 

19. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 

Zobowiązania długoterminowe 

 

30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 

Zabezpieczone kredyty 91 280 102 617 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 3 501 3 859 

 
94 781 106 476 

 
Zobowiązania krótkoterminowe 

 

30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 

Krótkoterminowa część zabezpieczonych kredytów 4 060 5 789 

Pożyczki od jednostek powiązanych 6 484 6 270 

Krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 118 97 

Instrumenty pochodne 19 - 

 
10 681 12 156 

a. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek 

Nazwa Waluta Nominalna stopa 
Rok/lata  

zapadalności 

Wartość księgowa 
zobowiązania na 

30.06.2015 r. 
(w tys. PLN) 

Wartość księgowa 
zobowiązania na 

31.12.2014 r. 
(w tys. PLN) 

Kredyty inwestycyjne w BIK Kraków 1 
Sp. z o.o. od mBank Hipoteczny 

EUR EURIBOR 6M + marża 2029 12 490 13 013 

Kredyty inwestycyjne w BIK Kraków 2 
Sp. z o.o. od mBank Hipoteczny 

EUR EURIBOR 6M + marża 2029 13 650 14 221 

Kredyty inwestycyjne w BIK Sosnowiec 
1 Sp. z o.o. od mBank Hipoteczny 

EUR EURIBOR 6M + marża 2029 47 200 48 832 

Kredyt inwestycyjny w BIK Zarządzanie 
Projekt 1 S.K.A. od BRE Bank 

EUR EURIBOR 1M + marża 2021 - 5 842 

Kredyt inwestycyjny w BIK Zarządzanie 
Asto S.K.A. / SPV-2 Sp. z o.o. od BZ 
WBK 

PLN WIBOR 1M + marża 2021 - 7 759 
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Kredyt inwestycyjny w Savia Karpaty 
Sp. z o.o. od Pekao SA 

EUR EURIBOR 1M + marża 2025 21 792 17 294 

Kredyt odnawialny w Savia Karpaty 
Sp. z o.o. od Pekao SA 

PLN WIBOR 1M + marża 2015 208 1 445 

Pożyczki od akcjonariuszy BIK S.A. PLN 6% 2015 350 350 

Pożyczki od udziałowców Marathon 2 
Sp. z o.o. 

PLN 8% 2015 6 134 5 920 

   
   

Razem zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek   

 
101 824 114 676 

b. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy 

Na dzień 30 czerwca 2015 r. występują zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy w związku z zawartymi umowami 
kredytów inwestycyjnych. Obejmują one: 

 hipoteki na nieruchomości w spółkach: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach spółek: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. i Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 cesje wierzytelności z umów najmu w spółkach: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. i Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 cesje praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w spółkach: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., 
Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. i Savia Karpaty 
Sp. z o.o. 

 blokady środków pieniężnych na rachunkach w spółkach: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro 
Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., Savia Karpaty Sp. z 
o.o. 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. występują zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy w związku z zawartymi umowami 
kredytów inwestycyjnych. Obejmują one: 

 hipoteki na nieruchomości w spółkach: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Asto S.K.A. / SPV-2 Sp. z o.o., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A., 
Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach spółek: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. i Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 cesje wierzytelności z umów najmu w spółkach: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. i BIK Zarządzanie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A., Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 cesje praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w spółkach: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro 
Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. i BIK Zarządzanie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO S.K.A./SPV-
2 Sp. z o.o., Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 blokady środków pieniężnych na rachunkach w spółkach: Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ASTO S.K.A./SPV-2 Sp. z o.o., Savia Karpaty Sp. z o.o., BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A. 

 

 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
 

 

30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 

do 1 roku 118 97 

od 1 do 5 lat 594 141 

powyżej 5 lat  2 907 3 717 

 3 619 3 955 
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20. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
   30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 

     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych 70 9 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych 1 934 3 060 

 2 004 3 069 

 
b. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 
 30 czerwca 2015 31 grudnia 2014 
   

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 1 272 401 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 42 

Zobowiązania inwestycyjne 1 059 3 820 

Pozostałe zobowiązania  - 405 

 
2 331 4 668 

21. Instrumenty finansowe 

a. Klasyfikacja instrumentów finansowych 

 
30 czerwca 2015 r. 

 
  

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Razem 

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
- IRS 
- forward 

- 
- 
- 

(19) 
- 

(19) 

(19) 
- 

(19) 

Środki pieniężne  - 4 178 4 178 

Pożyczki i należności własne - 2 594 2 594 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 2 698 - 2 698 

Zobowiązania wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu (94 781) (15 016) (109 797) 

 
(92 083) (8 263) (100 346) 

 
 
31 grudnia 2014 r. 

 
  

 
Długoterminowe Krótkoterminowe Razem 

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
- IRS 
- forward 

(207) 
(207) 

- 

(87) 
(207) 

120 

(294) 
(414) 

120 

Środki pieniężne  - 3 747 3 747 

Pożyczki i należności własne - 3 250 3 250 

Zobowiązania wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu (106 269) (19 894) (126 163) 

 
(106 476) (12 984) (119 460) 

 
 

  

Pozycja wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmuje instrumenty pochodne. 

Pożyczki i należności obejmują przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu udzielonej pożyczki oraz 
pozostałe należności. 

Zobowiązania wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu obejmują zobowiązania z tytułu dostaw i usług, leasingu 
finansowego, pozostałe zobowiązania, kredyty i pożyczki. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmuję akcje i certyfikaty inwestycyjne wyceniane w wartości godziwej. 
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b. Wartość godziwa 

Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące wartości godziwych instrumentów finansowych, dla których jest możliwe ich 
oszacowanie: 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, krótkoterminowe depozyty bankowe oraz krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki. 
Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na szybką zapadalność 
tych instrumentów. 

 Należności handlowe, pozostałe należności, zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania. Wartość bilansowa wyżej 
wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości godziwej z uwagi na ich krótkoterminowy charakter. 

 Otrzymane pożyczki i kredyty bankowe. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest zbliżona do ich wartości 
godziwej z uwagi na oprocentowanie zbliżone do zmiennego oprocentowania rynkowego dla jednostek o podobnym ratingu 
kredytowym.  

 Instrumenty pochodne. Wartość bilansowa tych instrumentów jest równa ich wartości godziwej (II poziom klasyfikacji) i jest 
ustalana na podstawie zdyskontowanych spodziewanych przepływów pieniężnych z kontraktów w oparciu o rynkowe stopy 
procentowe obowiązujące na dzień bilansowy. 

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Wartość bilansowa wyżej wymienionych instrumentów jest równa ich wartości 
godziwej (III poziom klasyfikacji) i jest ustalana na podstawie wartości aktywów netto. 

22. Instrumenty pochodne 

Walutowe instrumenty pochodne 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wartość nominalna otwartych instrumentów pochodnych na sprzedaż waluty 
(forwardy) wynosiła 407,5 tys. EUR (z terminem zapadalności na lipiec 2015 r.). Wycena instrumentu finansowego na dzień 30 
czerwca 2015 r. wyniosła -19 tys. zł 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość nominalna otwartych instrumentów pochodnych na sprzedaż waluty 
(forwardy) wynosiła 1.470 tys. EUR (z terminami zapadalności: na styczeń 2015 – 755 tys. EUR, lipiec 2015- 715 tys. EUR). 
Wycena instrumentu finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 120 tys. zł 

Instrumenty pochodne na stopę procentową 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku nominał zakupu instrumentów pochodnych na stopę procentową (IRS) wynosił  
6.386 tys. zł (z terminami zapadalności na styczeń 2017) - wycena instrumentu wynosi 414 tys. zł.  

Transakcje są zawierane wyłącznie z wiarygodnymi bankami w ramach umów ramowych. Spółka w 2015 i 2014 roku nie 
stosowała rachunkowości zabezpieczeń. 

23. Leasing operacyjny 

Grupa jako leasingodawca 

Grupa zawiera umowy leasingu operacyjnego związane z wynajmem powierzchni magazynowej i biurowej oraz handlowej. 
Umowy zawierane są na czas określony od 1 roku do 20 lat. Typowa umowa przewiduje następujące rodzaje płatności:  

(a) czynsz z tytułu wynajmowanej powierzchni denominowany w EUR w wysokości  zróżnicowanej rodzajem i standardem 
powierzchni;  

(b) opłaty eksploatacyjne służące pokryciu kosztów ich eksploatacji denominowane w PLN i wyrażone w postaci stawki PLN za 
1 m

2
 powierzchni wynajmowanej;    

(c)  refakturowanie kosztów mediów. 

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zagregowana wartość przyszłych przychodów z tytułu czynszu wynikającego z bieżących umów 
najmu (przy założeniu stałego kursu EUR/PLN oraz braku indeksacji) i opłaty eksploatacyjnej stanowi łącznie 47.574 tys. zł, z 
czego 12.421 tys. zł wymagane jest w ciągu roku, 21.417 tys. zł w okresie od 2 do 5 lat, a 13.736 tys. zł po upływie 5 lat 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zagregowana wartość przyszłych przychodów z tytułu czynszu wynikającego z bieżących umów 
najmu (przy założeniu stałego kursu EUR/PLN oraz braku indeksacji) i opłaty eksploatacyjnej stanowi łącznie 50.197 tys. zł, z 
czego 12.600 tys. zł wymagane jest w ciągu roku, 27.765 tys. zł w okresie od 2 do 5 lat, a 9.832 tys. zł po upływie 5 lat. 
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Grupa jako leasingobiorca 

Grupa posiadała w leasingu operacyjnym prawo wieczystego użytkowania gruntów nie zaliczane do nieruchomości 
inwestycyjnych. Przyszłe minimalne płatności leasingowe kształtowały się w następujący sposób: 
 

 

30 czerwca 2015 
 

31 grudnia 2014 
 

do 1 roku - 27 

od 1 do 5 lat - 109 

powyżej 5 lat - 1 900 

 
- 2 036 

24. Przyszłe zobowiązania umowne z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 

Przyszłe zobowiązania umowne z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych przedstawiają się następująco:  

- na dzień 30 czerwca 2015 r.: brak 

- na dzień 31 grudnia 2014 r.: 260 tys. zł 

25. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

a. Stany rozrachunków z jednostkami powiązanymi 

Podmiotami powiązanymi są akcjonariusze Jednostki Dominującej i akcjonariusze/udziałowcy jednostek zależnych oraz 
podmioty zależne tychże udziałowców i pracownik Jednostki Dominującej. Liczba tych jednostek jest ograniczona i brak jest 
znaczących relacji handlowych z tymi jednostkami. Istotne transakcje obejmują udzielone i otrzymane pożyczki. 

 

Transakcje z jednostkami powiązanymi dotyczą: 

30 czerwca 2015 r. 
Należności Zobowiązania 

Pożyczki 
udzielone 

Pożyczki 
otrzymane 

 
    

Belancor Sp. z o.o. - - - - 

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 6 134 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 350 

Walteo Sp.z o.o.SKA, JK VC Sp. z o.o., MK-Property Consulting, Krzysztof Mucha - 70 - - 

 

- 70 - 6 484 

 

31 grudnia 2014 r. 
Należności Zobowiązania 

Pożyczki 
udzielone 

Pożyczki 
otrzymane 

 
    

Belanco Ltd - - - - 

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 5 920 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 350 

Walteo Sp.z o.o.SKA, JK VC Sp. z o.o., MK-Property Consulting - 9 - - 

 

- 9 - 6 270 

 

b. Wartość transakcji z jednostkami powiązanymi 

30 czerwca 2015 r. 

Przychody ze 
sprzedaży 

Przychody 
finansowe 

Koszty nabytych 
produktów, 

towarów  
i usług 

Koszty finansowe 

 
    

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 214 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 10 

Walteo Sp.z o.o.SKA - - 221 - 

JK VC Sp. z o.o - - 110 - 

MK-Property Consulting - - 79 - 

Krzysztof Mucha - - 92 - 

Belancor Sp. z o.o. 1 - - - 

 1 - 502 224 
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30 czerwca 2014 r.     

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 175 

Akcjonariusze BIK S.A -- - - 10 

Belanco Ltd - 1 - - 

Walteo Sp.z o.o.SKA - - 6 - 

JK VC Sp. z o.o. - - 6 - 

MK-Property Consulting - - 23 - 

 - 1 35 185 

 
 
31 grudnia 2014 r. 

    

Udziałowcy Marathon 2 Sp. z o.o. - - - 393 

Akcjonariusze BIK S.A. - - - 21 

Walteo Sp.z o.o.SKA - - 27 - 

JK VC Sp. z o.o - - 27 - 

MK-Property Consulting - - 64 - 

Belanco Ltd - 1 - - 

Belancor 1 - - - 

 

1 1 118 414 

c. Transakcje z kadrą kierowniczą 

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenia członków Zarządu Jednostki Dominującej i jednostek zależnych w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. 
wyniosły 423 tys. zł -z tytułu umów o pracę, zlecenie oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w okresie od 
stycznia do czerwca 2014 r. 405,4 tys. zł). 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej i jednostek zależnych wyniosło od stycznia do czerwca 2015 r. 234 tys. zł 
-z tytułu umów o pracę, zlecenie oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w okresie od stycznia do czerwca 2014 
r. 75,6 tys. zł). 

Pożyczki udzielone członkom Zarządów i organów nadzoru 

W 2015 r. i 2014 r. nie udzielono żadnych pożyczek członkom Zarządów i Rad Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej oraz ich 
małżonkom, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub 
kurateli z osobami zarządzającymi lub będącymi w organach nadzorczych jednostki dominującej lub spółek Grupy Kapitałowej, w 
których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami lub wspólnikami). Spółki tworzące Grupę Kapitałową nie udzielały też 
powyższym osobom zaliczek, gwarancji czy poręczeń. 

Programy motywacyjne kadry kierowniczej 

Oprócz wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę Prezes Zarządu jest uprawniony do jednorazowej premii z tytułu sprzedaży 
nieruchomości lub udziałów w spółkach. Dodatkowo wszyscy pracownicy są uprawnieni do premii kwartalnych i rocznych 
zależnych od osiągniętych wyników finansowych. 

Dnia 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, 
która została opisana w nocie 17. 

26. Segmenty operacyjne 

Zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
ujmowane są informacje o segmentach działalności, które zarządzający używają przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. 
Segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki, dla których dostępna jest oddzielna informacja finansowa, regularnie 
oceniana przez osoby podejmujące kluczowe decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceniające działalność Grupy.  

W związku ze zmianą składu Grupy Kapitałowej, która nastąpiła w pierwszym półroczu 2015 r., na dzień 30 czerwca 2015 r. 
wyodrębniony jest jeden segment sprawozdawczy: najem powierzchni biurowo – magazynowych. W związku z tym wszystkie 
informacje dotyczące działalności w tym segmencie zostały zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym. 

Wyniki działalności zaniechanej przedstawiono w nocie 8 i obejmują działalność uprzednio wykazywaną w segmencie 
działalności pielęgniarsko – opiekuńczej i najmu powierzchni biurowo – magazynowych.  

Grupa osiąga przychody wyłącznie na terenie Polski. 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. nie wystąpiła znacząca 
koncentracja przychodów dla indywidualnych klientów (sprzedaż do pojedynczych klientów nie przekroczyła 10% przychodów ze 
sprzedaży Grupy). 
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27. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Dnia 22 lipca 2015 r. spółka Biuro Inwestycji Kapitałowych SA złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie 
Prospektu emisyjnego. 

W związku z zakończeniem dnia 31 lipca 2015 r. procesu likwidacji spółki BIK Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w likwidacji, dnia 3 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wykreślenie spółki z KRS. 

Dnia 8 sierpnia 2015 r. minął rok od ukazania się ostatniego ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności 
spółki BIK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, zatem spółka ta może zakończyć proces likwidacji i złożyć wniosek o  
jej wykreślenie z KRS. 

 

 

Kraków, 14 września 2015 r. 

 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

 

 

 

 

 

Mirosław Koszany  

Prezes Zarządu  

 

 

 

 

 

Roman Wąsikiewicz  

Członek Zarządu  
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20.7. POLITYKA DYWIDENDY 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 
1 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być 
podjęcie uchwały o podziale zysków (w tym także wypłacie dywidendy) lub pokryciu strat. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki 
publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia 
uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu 
określonym przez Radę Nadzorczą 

Ponieważ Statut Spółki nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie 
przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do 
podziału zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych dzieli się w stosunku do wartości nominalnej akcji. W związku  z tym 
na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości.  

Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki, których akcje 
znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Techniczne warunki wypłaty dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie 
będą ustalone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z KDPW. Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu giełdowego będzie 
zobowiązana uzgadniać decyzje i przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy, w sposób i na zasadach 
określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. 

Za lata 2011 i 2012 dywidenda nie była wypłacana – zysk netto był przeznaczany w całości na kapitał zapasowy. 

Za rok 2013 dywidenda została wypłacona – zysk netto w kwocie 196.650 zł został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy. Pozostały zysk netto w kwocie 5.784.756 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy. 

Za rok 2014 dywidenda nie była wypłacana – zysk netto w kwocie 9.234,1 tys. zł został przeznaczony w całości na kapitał 
zapasowy. 

Wartość dywidendy na akcję za 
każdy rok obrotowy (zł) 

2011 2012 2013 2014 

- - 
3,2775 

(0,0655)* 
- 

* W celu umożliwienia dokonania porównania skorygowana w związku ze zmianą liczby akcji Emitenta. 

W najbliższych trzech latach obrotowych Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku 
netto wypracowanego przez Spółkę na finansowanie rozwoju działalności Spółki. W przypadku zbycia przez Spółkę któregoś ze 
zrealizowanych projektów Zarząd planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie części zysku netto uzyskanego 
w wyniku zrealizowania takiej transakcji na wypłatę dywidendy, a pozostałej części na finansowanie dalszego rozwoju 
działalności Spółki. 

20.8. POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ARBITRAŻOWE 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania sądowe, arbitrażowe ani postępowania przed organami 
administracji rządowej, jak i samorządowej, które mogłyby mieć istotny wpływ na stabilność finansową Emitenta lub Grupy 
Kapitałowej Emitenta, ponadto według wiedzy Emitenta w przyszłości nie powinny wystąpić żadne postępowania sądowe, 
arbitrażowe ani postępowania przed organami administracji rządowej, jak i samorządowej, które mogłyby mieć istotny wpływ na 
stabilność finansową Emitenta lub grupy Kapitałowej Emitenta. 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyło się w stosunku do Emitenta żadne postępowanie administracyjne, postępowanie 
sądowe ani postępowanie arbitrażowe, którego wynik mógł mieć lub miał w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację 
finansową lub rentowność Emitenta lub jego Grupy Kapitałowej.  

20.9. ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE OD DATY ZAKOŃCZENIA 
OSTATNIEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, ZA KTÓRY OPUBLIKOWANO ZBADANE INFORMACJE FINANSOWE LUB 
ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Emitent oświadcza, iż od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, tj. od dnia 31.12.2014 roku do dnia zatwierdzenia 
Prospektu Emisyjnego w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w jej sytuacji finansowej  
i pozycji handlowej Grupy z wyjątkiem opisanych poniżej: 

 Dnia 26 maja 2015 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki BIK Zarządzanie  
Sp. z o.o. na rzecz Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Deweloperski Nieruchomości 
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Komercyjnych Satus z siedzibą w Bielsku-Białej. Spółka BIK Zarządzanie Sp. z o.o. była komplementariuszem  
w następujących spółkach celowych:  

- BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA,  
- BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 SKA,  
- BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 SKA,  
- BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 SKA,  
- BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 SKA,  
- BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO SKA.  

Spółka BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO SKA jest ponadto 100% udziałowcem spółki Spv 
2 Sp. z o.o.  

 
Spółka posiadała dotychczas 99% udziałów w spółce BIK Zarzadzanie Sp. z o.o., za pośrednictwem której sprawowała 
kontrolę nad ww. spółkami celowymi oraz nimi zarządzała. Aktywa i pasywa oraz wyniki finansowe ww. spółek celowych 
i spółki BIK Zarządzanie Sp. z o.o. podlegały konsolidacji w ramach sporządzanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. (zwana dalej „Grupą”). 
Wraz ze sprzedażą udziałów w spółce BIK Zarządzanie Sp. z o.o., Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. utraciła kontrolę i 
wpływ na zarządzanie tą spółką, ww. spółkami celowymi, w których to BIK Zarządzanie Sp. z o.o. była 
komplementariuszem oraz spółką Spv 2 Sp. z o.o. Od tego momentu wymienione spółki przestają wchodzić w skład 
Grupy Kapitałowej i podlegać konsolidacji w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., a ich aktywa i pasywa oraz dotychczasowe osiągnięte wyniki finansowe zostają 
wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. 
W celu zilustrowania wpływu opisanej transakcji przygotowano Informacje Finansowe Pro Forma, które  zostały 
przedstawione w pkt. 20.2. Prospektu powyżej. Informacje Finansowe Pro Forma dotyczą sytuacji hipotetycznej i nie 
przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej, majątkowej i wyników Grupy Kapitałowej Emitenta na 31 grudnia 2014 
roku, i za okres obrotowy wtedy zakończony. 

 W związku z zakończeniem dnia 31 lipca 2015 r. procesu likwidacji spółki BIK Property Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w likwidacji, dnia 3 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wykreślenie spółki z KRS. 

 Dnia 8 sierpnia 2015 r. minął rok od ukazania się ostatniego ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności 
spółki BIK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, tym samym spółka planuje zakończyć proces likwidacji i złożyć 
wniosek o jej wykreślenie z KRS do końca 2015 roku. 

 W dniu 31.08.2015 r. BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 SKA zawarła umowę sprzedaży, której przedmiotem jest prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Puławach oraz prawo własności położonych na tym gruncie 
budynków (Park Handlowy Puławy). 

21. INFORMACJE DODATKOWE 

21.1. KAPITAŁ AKCYJNY 

21.1.1. WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU DLA KAŻDEJ KLASY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.000.000 zł i dzieli się na 3.000.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, w tym: 

- 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, 

- 1.910.000 akcji serii G, imiennych, uprzywilejowanych, 

- 900.000 akcji, serii H, na okaziciela, zwykłych. 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na 
Walnym Zgromadzeniu.  

Statut nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału 
autoryzowanego (docelowego). 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

Akcje Emitenta nie znajdują się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi ponad 10% kapitału zakładowego Emitenta zostało pokryte 
wkładami niepieniężnymi. Na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.800.000 zł tj. z kwoty 1.200.000 zł 
do 3.000.000 zł w drodze emisji nowych 36.000 akcji imiennych zwykłych serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy (uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku) – Belanco Limited z siedzibą 
w Esperidon, Nikozja (Cypr) wniósł wkład niepieniężny w postaci 36.000 udziałów o wartości 50 zł każdy w kapitale zakładowym 
Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o łącznej wartości 3.672.000 zł. 
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21.1.2. AKCJE, KTÓRE NIE REPREZENTUJĄ KAPITAŁU 

Nie istnieją akcje Emitenta inne niż akcje reprezentujące kapitał zakładowy. 

21.1.3. AKCJE SPÓŁKI W POSIADANIU EMITENTA, INNYCH OSÓB W IMIENIU EMITENTA LUB PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD 
EMITENTA 

Emitent, inne osoby w imieniu Emitenta ani podmioty zależne od Emitenta nie posiadają akcji Emitenta. 

21.1.4. ZAMIENNE, WYMIENNE PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PAPIERY WARTOŚCIOWE Z WARRANTAMI 

Zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, 
Spółka wyemitowała od 1 do 69.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie. Emisja warrantów 
subskrypcyjnych nastąpi w ramach trzech procesów emisyjnych uruchamianych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 2017 oraz 2018. 

Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są:  

 członkowie Zarządu Spółki objęci sporządzoną przez Radę Nadzorczą listą uczestników programu oraz  

 pracownicy i współpracownicy Spółki i jednostek zależnych od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ze zm.), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczący 
pracę albo usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pełniący funkcje w organach, którzy uczestniczą 
w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do 
zwiększenia jej przychodów i zysków – objęci sporządzoną przez Zarząd listą uczestników programu; 

którzy spełnili określony uchwałą w sprawie programu motywacyjnego warunek uprawniający do objęcia określonej dla danej 
osoby liczby Akcji serii J. 

Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 Akcji Spółki serii J. Osoby Uprawnione będą mogły 
obejmować Akcje serii J w następujących terminach: 

1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 1 wydawane za pierwszy rok realizacji programu – w 
terminie od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku; 

2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 2 wydawane za drugi rok realizacji programu – 
w terminie od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; 

3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A oznaczonej numerem 3 wydawane za trzeci rok realizacji programu – 
w terminie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

Prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają, w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji Serii J we wskazanych 
terminach. Prawo do objęcia Akcji Serii J będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu akcji, zgodnie 
z art. 451 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz w sprawie zmian 
Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie większą niż 69.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 
69.000 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania osobom posiadającym warranty 
subskrypcyjne serii A praw do objęcia Akcji Serii J. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 lipca 2015 roku. 

Uchwały nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku zostały zaprotokołowane w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Romanę Gruskoś, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie (Rep. A nr 2104/2015). 

Poza tym Spółka nie emitowała innych zamiennych papierów wartościowych ani wymiennych papierów wartościowych ani 
papierów wartościowych z warrantami. 

21.1.5. WSZELKIE PRAWA NABYCIA LUB ZOBOWIĄZANIA W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU AUTORYZOWANEGO (DOCELOWEGO), 
ALE NIEWYEMITOWANEGO LUB ZOBOWIĄZANIA DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU 

Statut nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału 
autoryzowanego (docelowego). 

21.1.6. KAPITAŁ DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY KAPITAŁOWEJ, KTÓRY JEST PRZEDMIOTEM OPCJI LUB WOBEC KTÓREGO 
ZOSTAŁO UZGODNIONE WARUNKOWO LUB BEZWARUNKOWO, ŻE STANIE SIĘ ON PRZEDMIOTEM OPCJI 
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Na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu 
Motywacyjnego w Spółce został uruchomiony program motywacyjny, który polegać będzie na przyznaniu osobom, których praca 
ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki, uprawnienia do objęcia w przyszłości Akcji Spółki po ustalonej cenie. 

Zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie emisji warrantów 
subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, 
Spółka wyemitowała od 1 do 69.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie. Emisja warrantów 
subskrypcyjnych nastąpi w ramach trzech procesów emisyjnych uruchamianych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, 2017 oraz 2018. 

Na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz w sprawie zmian  
Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie większą niż 69.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 
69.000 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania osobom posiadającym warranty 
subskrypcyjne serii A praw do objęcia Akcji Serii J. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 lipca 2015 roku. 

Uchwały nr 18-20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku zostały zaprotokołowane w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Romanę Gruskoś, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie (Rep. A nr 2104/2015). 

Poza tym nie istnieje kapitał innego członka Grupy Kapitałowej, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało 
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji. 

21.1.7. DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

W dniu 1 stycznia 2012 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1.200.000 zł i dzielił się na 24.000 akcji o wartości nominalnej 
50 zł każda, w tym: 

1) 3.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

2) 200 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

3) 6.000 akcji imiennych zwykłych serii D, 

4) 14.000 akcji imiennych zwykłych serii E. 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi kapitał zakładowy Emitenta podlegał następującym zmianom: 

Akcje serii F 

Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2012 
roku uchwały nr 5, na mocy której kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.800.000 zł tj. z kwoty 1.200.000 zł do 
3.000.000 zł w drodze emisji nowych 36.000 akcji imiennych zwykłych serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii F wyniosła 152 zł. Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 
2012 roku podjęło uchwałę nr 6, na mocy której dokonało zmiany Statutu.  

Wszystkie akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez Belanco Limited z siedzibą w Esperidon, Nikozja 
(Cypr). Akcje serii F zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 36.000 udziałów o wartości 50 zł każdy w kapita le 
zakładowym Biuro Inwestycji Kapitałowych – Property 1. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o łącznej wartości 5.472.000 zł.  

Uchwała nr 5 i uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku zostały zaprotokołowane  
w formie aktu notarialnego przez asesora Jana Kakitek, zastępcę notariusza Romany Gruskoś, prowadzącej Kancelarię Notarialną 
w Krakowie (Rep. A nr 2075/2012).  

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F i zmiana Statutu zostały zarejestrowane przez Sąd 
Rejestrowy w dniu 27 lipca 2012 roku.   

Zmiana wartości nominalnej i zmiana sposobu podziału kapitału zakładowego 

Na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014 roku zmianie uległy postanowienia 
Statutu, w tym w szczególności postanowienia dotyczące wartości nominalnej akcji Spółki oraz sposobu podziału kapitału 
zakładowego Emitenta. W związku z wprowadzonymi zmianami wartość nominalna akcji Emitenta została obniżona z 50 zł do 1 
zł. Równocześnie kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000 zł została podzielony na 3.000.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł 
każda akcja, w tym: 

1) 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, 

2) 1.910.000 akcji serii G, imiennych, uprzywilejowanych, 

3) 900.000 akcji serii H, na okaziciela, zwykłych. 



DOKUMENT REJESTRACYJNY 

243 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na 
Walnym Zgromadzeniu.  

Zmiana Statutu Spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w dniu 8 września 2014 roku. 

Zgodnie z pkt II uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014 roku w miejsce: 

 200 akcji serii B zostało wydanych 10.000 akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, 
 6.000 akcji serii D zostało wydanych 300.000 akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, 
 14.000 akcji serii E zostało wydanych 700.000 akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, 
 18.000 akcji serii F o numerach od 00001 do 18000 zostało wydanych 900.000 akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, 
 18.000 akcji serii F o numerach od 18001 do 36000 zostało wydanych 900.000 akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Od dnia 8 września 2014 roku tj. od chwili rejestracji zmiany Statutu, dokonanej na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014 roku kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 3.000.000 zł, dzieli się na 
3.000.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, w tym: 

1) 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, 

2) 1.910.000 akcji serii G, imiennych, uprzywilejowanych, 

3) 900.000 akcji serii H, na okaziciela, zwykłych. 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na 
Walnym Zgromadzeniu.  

Akcje Emitenta nie zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i nie są notowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych S.A.  

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego  

Na mocy uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz w sprawie zmian  
Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie większą niż 69.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 
69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 
69.000 zł. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania osobom posiadającym warranty 
subskrypcyjne serii A praw do objęcia Akcji Serii J. 

Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku została zaprotokołowana w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Romanę Gruskoś, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie (Rep. A nr 2104/2015). 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 
dniu 27 lipca 2015 roku. 

Poza tym w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi nie miały miejsca inne zmiany kapitału zakładowego 
Emitenta. 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku (dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w Historycznych Informacjach 
Finansowych) kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 3.000.000 zł dzielił się na 3.000.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda 
akcja, w tym: 

1) 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, 

2) 1.910.000 akcji serii G, imiennych, uprzywilejowanych, 

3) 900.000 akcji serii H, na okaziciela, zwykłych. 

Akcje serii A były uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Akcje serii G były uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na 
Walnym Zgromadzeniu. Na każdą akcję serii H przypadał jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 

Na datę Prospektu Emisyjnego kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 3.000.000 zł dzieli się na 3.000.000 akcji o wartości 
nominalnej 1 zł każda akcja, w tym: 

1) 190.000 akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, 

2) 1.910.000 akcji serii G, imiennych, uprzywilejowanych, 

3) 900.000 akcji serii H, na okaziciela, zwykłych. 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na 
Walnym Zgromadzeniu. Na każdą akcję serii H przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 
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21.2. STATUT 

21.2.1. OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE WSKAZANIEM MIEJSCA W STATUCIE SPÓŁKI, W KTÓRYM SĄ ONE 
OKREŚLONE 

Zgodnie z § 5 Statutu przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

1) PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 

2) PKD 42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad, 

3) PKD 42.12.Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych, 

4) PKD 42.13.Z - roboty związane z budową mostów i tuneli, 

5) PKD 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

6) PKD 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

7) PKD 42.91.Z - roboty związane z obiektami inżynierii wodnej, 

8) PKD 42. 99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

9) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

10) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

11) PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

12) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

13) PKD 81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 

14) PKD 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich, 

15) PKD 52.24.B - przeładunek towarów  w portach śródlądowych, 

16) PKD 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 

17) PKD 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 

18) PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 

19) PKD 52.29.A - działalność morskich agencji transportowych, 

20) PKD 52.29.B - działalność śródlądowych agencji transportowych, 

21) PKD 52.29.C - działalność pozostałych agencji transportowych, 

22) PKD 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem, 

23) PKD 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej, 

24) PKD 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

25) PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

26) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

27) PKD 70.21.Z - stosunki między ludzkie (public relations) i komunikacja, 

28) PKD 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

29) PKD 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

30) PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

31) PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana, 

32) PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych, 

33) PKD 64.91.Z – leasing finansowy, 

34) PKD 69.20.Z - działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe, 

35) PKD 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, 

36) PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 

37) PKD 71.20.Z - pozostałe badania i analizy techniczne, 
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38) PKD 73.11.Z - działalność agencji reklamowych, 

39) PKD 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 

40) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

41) PKD 77.40.Z - dzierżawa własność intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 
autorskim, 

42) PKD 82.11.Z - działalność usługowa związaną z administracyjną obsługą biura, 

43) PKD.82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

44) PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

45) PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację, 

46) PKD 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

21.2.2. PODSUMOWANIE POSTANOWIEŃ STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW 
ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 

21.2.2.1. ZARZĄD 

Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.  

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata. 

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. Prawo 
członka Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa Spółki, z wyjątkiem spraw, które wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.  
W szczególności do kompetencji Zarządu należą decyzje o powoływaniu jednostek organizacyjnych Spółki, takich jak: oddziały, 
filie, zakłady, przedstawicielstwa. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może 
samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd, a także w każdej 
sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.  

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 
połowy członków Zarządu. 

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu,  
a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie lub 
prokurent samoistny jeżeli zostanie ustanowiony.  

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu 
której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale 
Rady Nadzorczej.  

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć  
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej  spółce 
kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania 
co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Rada Nadzorcza. 

Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 

Na mocy uchwały nr 8/06/2015 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin Zarządu 
uchwalony przez Zarząd w dniu 26 czerwca 2015 roku. 

21.2.2.2. RADA NADZORCZA 

Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, a od momentu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną – od pięciu do 
siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członków Rady 
Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która wynosi 4 lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani 
ponownie. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prace – prawa i obowiązki – osobiście. 

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem, dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy 
powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie 
rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.  
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Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Radzie Nadzorczej informację na temat zaistniałego lub mogącego powstać 
konfliktu interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad 
uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.  

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji każdą  
z tych osób. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu komitet audytu, przy czym w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 
nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia 
określonych czynności nadzorczych. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych obowiązków w wysokości ustalonej przez 
Walne Zgromadzenie. 

Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie 
pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady 
Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady 
Nadzorczej. 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają względną większością głosów, przy czym w razie równości głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  

Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej są miasta Kraków i Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na 
piśmie pod rygorem nieważności zgodę na odbycie posiedzenia w innym mieście.   

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego 
członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie 
jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. 
W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.  

Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady 
Nadzorczej na piśmie na co najmniej czternaście dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, 
miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. Do zaproszenia powinny zostać załączone projekty uchwał. Zmiana przekazanego 
członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na 
posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad 
w całości lub w części.  

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności tych osób posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi członek Rady Nadzorczej 
upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obrady Rady Nadzorczej powinny być 
protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach 
należy wymienić porządek obrad, członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób 
przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów powinny być 
dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie, za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć wyborów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania  
w czynnościach tych osób.  

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć wyborów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania  
w czynnościach tych osób.  

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach  jej przedsiębiorstwa i działalności. Do 
kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, przepisach 
innych ustaw i postanowieniach Statutu, należy: 
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- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo 
pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

- sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem 
oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

- wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, a o ile jest sporządzane – także 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 

- zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 

- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości  
o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, 

- wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 
przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, 

- wyrażanie zgody na emisję obligacji o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, 

- zatwierdzanie rocznych planów finansowych, przygotowywanych przez Zarząd, 

- rozpatrywanie i opiniowanie spraw, mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

- udzielanie - od dnia, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej - zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem 
powiązanym ze Spółką (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), przy czym udzielenie zgody nie jest wymagane w wypadku umów typowych, 
zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, 
w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, 

- ustalenie tekstu jednolitego Statutu. 

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony 
przez Walne Zgromadzenie. Na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie zatwierdziło Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23 czerwca 2015 roku. 

21.2.3. OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KAŻDYM RODZAJEM ISTNIEJĄCYCH AKCJI 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta wynikają z postanowień Statutu oraz z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 

21.2.3.1. PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI 

Akcjonariuszowi przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym związane z uczestnictwem w Spółce: 

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 – 349 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na 
każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień, 
według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin 
wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo  
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego 
zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 
przez radę nadzorczą. Ustalając dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy należy wziąć pod uwagę regulacje KDPW  
i GPW. 

Emitent informuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o 
dniu dywidendy oraz o terminie wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Przekazanie tych informacji 
następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tych 
informacji oraz ich zgodność z uchwałą właściwego organu spółki w sprawie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może 
przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. We wskazanym wyżej terminie Emitent poprzez dedykowaną 
stronę internetową przekazuje ponadto informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana 
oraz kod uczestnika, na którego kontach w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. rejestrowane są te akcje (§ 106 
Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych). W przypadku wypłaty zaliczki na poczet 
dywidendy dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy (§ 115 Szczegółowych Zasad 
Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych).  
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Z biegu wskazanych wyżej terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, 
przy czym jeżeli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
może w drodze uchwały wprowadzać dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazywać takie 
dni, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów. O każdym takim przypadku Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. informuje uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (§ 5 ust. 1 i 2 Regulaminu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A.). 

W przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału między akcjonariuszy, akcjonariusze uprawnieni do 
otrzymania dywidendy nabywają w stosunku do spółki roszczenie o wypłatę dywidendy, które staje się wymagalne z dniem 
wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. 

Przy wypłacie dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych  lub osób 
prawnych, objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy stosować się do 
postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie stawki podatku, wynikającej z takiej 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową o unikaniu podwójnego 
opodatkowania jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 
(siedziby) podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej 
państwa miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych i art. 26 
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Certyfikat rezydencji służy ustaleniu przez płatnika, czy ma 
zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania , czy też potrącić podatek w 
wysokości określonej w polskich przepisach podatkowych. W przypadku gdy podmiot zagraniczny udowodni, że w stosunku do 
niego miały zastosowanie postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przewidywały redukcję stawki 
podatkowej, określonej w polskich przepisach podatkowych (bądź całkowite zwolnienie), może żądać od właściwego organu 
administracji podatkowej stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku. Poza tym nie istnieją żadne inne 
ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy spółki publicznej będących 
nierezydentami. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego  
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i  rezerwowych, 
które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz  
o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe (art. 348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych). W przepisach prawa brak innych postanowień na temat stopy 
dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze mają prawo 
pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki walne 
zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga 
większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić  
w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu 
zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 
sposób jej ustalenia. Wymogu tego nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte 
w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają 
być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 
oferowanych im akcji. Wskazane wyżej wymogi mają zastosowanie w przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na 
akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.  

3) Prawo do zbywania posiadanych akcji, przy czym zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. 
Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na zbycie akcji imiennych Rada Nadzorcza podejmuje w terminie 
jednego miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza zamiaru przeniesienia akcji imiennych. Jeżeli Rada 
Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji, w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru 
przeniesienia akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje imienne za cenę równą cenie zbycia, 
określonej w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. Termin zapłaty za akcje imienne wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od 
przekazania przez Radę Nadzorczą zainteresowanym informacji na temat nabywcy akcji imiennych. W  przypadku 
bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje imienne lub niewskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy, akcjonariusz 
może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zgłoszeniu i na wskazanych tam warunkach (§ 10 Statutu).  

Ponadto akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji 
imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia (§ 11 Statutu).  

4) Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 
jej likwidacji. Statut nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 
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5) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem, przy czym zgodnie z treścią § 10 Statutu 
zastawienie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody 
na zastawienie akcji imiennych Rada Nadzorcza podejmuje w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia Spółce przez 
akcjonariusza zamiaru zastawienia akcji imiennych.  

Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie 
uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub 
użytkownika akcji Rada Nadzorcza podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku 
wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika. W  okresie, 
gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

6) Prawo do umorzenia akcji (art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 Statutu). Akcje Spółki mogą być 
umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe warunki i tryb 
umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

7) Prawo do żądania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 9 ust. 3 
Statutu). Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, 
na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem liczby i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. 
Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia 
wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany Statutu celem 
dostosowania jego brzmienia do aktualnej liczby akcji imiennych i na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na 
akcje imienne (§ 9 ust. 2 Statutu).  

21.2.3.2. PRAWA KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI 

Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia korporacyjne związane z uczestnictwem w Spółce: 

1) Prawo do żądania informacji na temat stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej (art. 6 § 4-6 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej samej 
spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce, 
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz 
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Odpowiedzi na pytania należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce 
kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata 
później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w 
dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia 
odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów w spółce 
kapitałowej. Uprawnienie to dotyczy odpowiednio ustania stosunku zależności, przy czym w takim przypadku obowiązki 
spoczywają na spółce, która przestała być spółką dominującą.  

2) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariuszowi spółki 
publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego 
wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.  

3) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 
Kodeksu Spółek Handlowych). 

4) Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Na wniosek 
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany 
przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób 
powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej 
liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, 
nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.  

5) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz 
z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). Odpisy 
sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii 
biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.  

6) Prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce akcyjnej mogą zwołać 
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nadzwyczajne walne zgromadzenie. W takim przypadku akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego walnego 
zgromadzenia.  

7) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w 
terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 
rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem, 
wyznaczając równocześnie przewodniczącego tego walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę 
rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których 
zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych 
uchwałą zgromadzenia.  

8) Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 401 § 1 i 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone 
zarządowi spółki publicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać 
złożone w postaci elektronicznej. Zarząd spółki publicznej jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście 
dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na  żądanie 
akcjonariuszy. 

9) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki  
publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia 
zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego 
zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

10) Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406
1 

- art. 406
3 

Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą 
walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw 
tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą 
odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u 
notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. 
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

11) Prawo do ustanowienia pełnomocnika (art. 412 i art. 412
1 

Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może uczestniczyć 
w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa 
ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia 
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić 
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na 
rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. 
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może 
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na 
piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

12) Prawo do przeglądania i żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
(art. 407 § 1 i 1

1
 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz spółki publicznej może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych 

do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu albo może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 
pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
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13) Prawo do żądania wydania innych dokumentów związanych z walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 
tygodnia przed walnym zgromadzeniem.  

14) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję 
(art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, 
złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

15) Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcje serii A są 
uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii 
G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 
Z pozostałymi akcjami Emitenta związane jest prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Do liczby 
głosów jakimi dysponuje akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkownikowi lub na podstawie 
innego tytułu prawnego. Ograniczenie może również dotyczyć innych osób, dysponujących prawem głosu jako zastawnik, 
użytkownik lub na podstawie innych tytułów prawnych. Ograniczenie to może dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu z 
akcji przekraczających limit głosów określony w statucie (art. 411 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut może przewidywać 
także kumulację głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, a także określać 
zasady redukcji głosów. W takim przypadku do głosów z akcji spółki dominującej dolicza się głosy z akcji spółki lub spółdzielni 
zależnej (art. 411 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).  

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to 
regulamin walnego zgromadzenia (art. 411

1
 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z 

posiadanych akcji (art. 411
3
 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz spółki publicznej nie może ani osobiście, ani przez 

pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym 
udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz spółki 
publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym (art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych). 

16) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 
§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych).  

17) Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia (art. 422–427 Kodeksu Spółek Handlowych). Uchwała walnego 
zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do 
wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko 
uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w 
walnym zgromadzeniu albo akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Powództwo o uchylenie 
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

Akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi 
bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu albo akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym 
zgromadzeniu (w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad) przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 
zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. Prawo do wniesienia 
powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później 
jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 
zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż 
w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.  

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić 
postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na 
wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz 
wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi 
akcjonariuszami oraz między spółką a członkami organów spółki. W przypadkach, w których ważność czynności dokonanej przez 
spółkę jest zależna od uchwały walnego zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały nie ma skutku wobec osób trzecich działających 
w dobrej wierze.  

18) Prawo do uzyskania informacji temat spółki (art. 428 i art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych). Podczas obrad walnego 
zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to 
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uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie 
informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy 
uwzględnieniu przewidzianych w art. 428 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych ograniczeń. Akcjonariusz, któremu odmówiono 
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek 
do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od 
zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do 
sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym 
zgromadzeniem. 

19) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli 
spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 
szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o 
naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze 
lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

20) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 
o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia 
walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia 
podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie nie udostępni do publicznej wiadomości tych dokumentów na swojej 
stronie internetowej bądź w tym terminie nie umożliwi wspólnikom na swojej stronie internetowej dostępu do tych 
dokumentów w wersji elektronicznej i ich druku (w przypadku połączenia spółek). 

21) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 
o których mowa w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia 
walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia 
zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie nie udostępni do publicznej wiadomości tych 
dokumentów na swojej stronie internetowej bądź w tym terminie nie umożliwi wspólnikom na swojej stronie internetowej 
dostępu do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druku (w przypadku podziału Spółki). 

22) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 
o których mowa w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki). 

23) Prawo do żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (art. 82 Ustawy  
o Ofercie Publicznej). Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub 
wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki (art. 87 ust. 1 
pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej), osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie 
trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 
posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę przymusowego wykupu, ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o 
Ofercie Publicznej, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż 
lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym 
wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 
żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. 
Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem 
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż 
na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje 
spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na 
temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. Szczegółowy sposób 
ogłaszania informacji o zamiarze nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu i szczegółowe warunki nabywania akcji 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze 
przymusowego wykupu (Dz.U. nr 229, poz. 1948). 

24) Prawo do żądania wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza (art. 83 Ustawy o Ofercie 
Publicznej). Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, 
który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy 
od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza (przymusowy odkup). W 
przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej 
wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w 
którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 
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Żądaniu akcjonariusza są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia 
akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki (art. 87 
ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej), o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami 
dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do 
otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, przy czym jeżeli osiągnięcie lub 
przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, 
akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

25) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez 
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do 
spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać 
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Art. 400 i 401 Kodeksu Spółek 
Handlowych stosuje się odpowiednio. Uchwała walnego zgromadzenia powinna zostać podjęta na walnym zgromadzeniu, 
którego porządek obrad obejmuje rozpatrzenie wniosku w sprawie tej uchwały. Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie 
uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego 
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

21.2.4. OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI, ZE WSKAZANIEM TYCH ZASAD, KTÓRE MAJĄ 
BARDZIEJ ZNACZĄCY ZAKRES NIŻ JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA. 

Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, na 
pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem liczby i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. 
Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia 
wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany Statutu celem 
dostosowania jego brzmienia do aktualnej liczby akcji imiennych i na okaziciela (art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 9 
ust. 3 Statutu).  

Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne (§ 9 ust. 2 Statutu).  

21.2.5. OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH DOROCZNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ ORAZ 
NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ, WŁĄCZNIE Z ZASADAMI UCZESTNICTWA W NICH. 

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa 
się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć 
uzna to za wskazane. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku 
obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej 
albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.  

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 
dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch 
tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

Jeżeli pomimo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w ciągu 
dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Sąd Rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem – do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą 
zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy czym w takim wypadku akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
Zgromadzenia (art. 399

 
Kodeksu Spółek Handlowych).  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli  
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, 
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Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. Zgromadzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie 
których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do Sądu Rejestrowego o zwolnienie  
z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia (art. 400

 
Kodeksu Spółek Handlowych). 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie 
później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia 
jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni 
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 
Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad (art. 401

 
Kodeksu Spółek Handlowych). 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie (§ 14 Statutu).  

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób 
określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które powinno być dokonane co 
najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 402

1 
Kodeksu Spółek Handlowych).  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni 
przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) (art. 406

1 
Kodeksu Spółek 

Handlowych). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela  
i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje 
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406

2 
Kodeksu Spółek Handlowych). Akcje na okaziciela mające postać 

dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w 
spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego 
dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje 
się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu (art. 406

3 
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Nie można ograniczać prawa 
ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia 
akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić 
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza (art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz spółki 
publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania 
praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym 
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na 
każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu 
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412

1 

Kodeksu Spółek Handlowych). 

Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik tej 
spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym 
walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź 
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa 
powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza (art. 412

2 
Kodeksu Spółek Handlowych). 

21.2.6. OPIS POSTANOWIEŃ STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, 
ODROCZENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE ZMIANY KONTROLI NAD EMITENTEM. 
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Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na 
zbycie akcji imiennych Rada Nadzorcza podejmuje w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia Spółce przez 
akcjonariusza zamiaru przeniesienia akcji imiennych. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji, w terminie 
dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę, który  
nabędzie akcje imienne za cenę równą cenie zbycia, określonej w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. Termin zapłaty za akcje 
imienne wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od przekazania przez Radę Nadzorczą zainteresowanym informacji na temat 
nabywcy akcji imiennych. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje imienne lub niewskazania przez 
Radę Nadzorczą nabywcy, akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zgłoszeniu i na 
wskazanych tam warunkach (§ 10 Statutu).  

Ponadto akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji 
imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia (§ 11 Statutu).  

Ani Statut Spółki ani regulaminy Emitenta nie zawierają innych postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, 
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

21.2.7. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, REGULUJĄCYCH PROGOWĄ WIELKOŚĆ 
POSIADANYCH AKCJI, PO PRZEKROCZENIU KTÓREJ KONIECZNE JEST PODANIE STANU POSIADANIA AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZA. 

Statut ani regulaminy Emitenta nie zawierają postanowień, regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu 
której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

21.2.8. OPIS WARUNKÓW NAŁOŻONYCH ZAPISAMI STATUTU, REGULAMINAMI EMITENTA, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY 
KAPITAŁU, JEŻELI ZASADY TE SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE NIŻ OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. 

Statut ani regulaminy Emitenta nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego, w sposób bardziej 
rygorystyczny niż przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych. 

22. ISTOTNE UMOWY EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W Prospekcie Emisyjnym zostały podane zarówno informacje na temat istotnych umów, zawartych w normalnym toku 
działalności, jak i informacje na temat istotnych umów, zawieranych poza normalnym tokiem działalności. 

 

22.1. ISTOTNE UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI 

22.1.1. EMITENT 

Emitent jest stroną opisanych poniżej istotnych umów, zawartych w normalnym toku działalności, związanych z wykonywaną 
podstawową działalnością. Umowy te są istotne ze względu na ich znaczenie dla zarządzania Grupa Kapitałową. 

1) Umowa o zarządzanie (holdingowa) zawarta 3 listopada 2014 roku pomiędzy Emitentem a Biurem Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. (BIK Kraków 1) 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do zarządzania spółką zależną BIK Kraków 1. Umowa została zawarta na czas 
nieoznaczony. Może ona zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia,  
a także bez zachowania tego terminu w przypadkach wskazanych w umowie. 

Umowa nie upoważnia Emitenta do działania w imieniu BIK Kraków 1, a funkcje i kompetencje zarządu BIK Kraków 1 zostają  
w pełni zachowane, również w zakresie praw i obowiązków wynikających z kontraktu menadżerskiego lub innej podobnej 
umowy. Wszelkie działania, które wiążą się z powierzeniem realizacji części usług na podstawie umów z podmiotami trzecimi, 
będą realizowane po uzgodnieniu zakresu kosztów, jakie mają być w tym celu poniesione. Emitent nie ponosi odpowiedzialności 
za zobowiązania BIK Kraków 1, ani za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania 
umowy, a umowa takiej odpowiedzialności nie kreuje, za wyjątkiem szkód wynikających z winy umyślnej. 

Emitenta zobowiązany został do niezwłocznego przekazywania informacji oraz dokumentów wytworzonych i uzyskanych 
w ramach realizacji umowy, nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku, gdy w efekcie realizacji umowy, powstaną materiały 
mające cechy utworów , z chwilą ich ustalenia Emitent udziela na rzecz BIK Kraków 1 licencji na czas oznaczony na okres 5 lat od 
dnia przekazania utworu BIK Kraków 1. 

Ponadto na mocy umowy Emitent udziela BIK Kraków 1 licencji niewyłącznej na korzystanie ze znaku graficznego (logo) 
na wszystkich znanych w dniu zawarcia polach eksploatacji. Licencja udzielona jest na czas oznaczony na okres 5 lat, licząc od 
dnia przekazania utworu BIK Kraków 1. 

Emitent ma prawo do wynagrodzenia w wysokości równowartości kosztów operacyjnych, ponoszonych w związku z realizacją 
umowy, powiększonych o marżę. Wynagrodzenie będzie rozliczane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych z dołu na podstawie 
faktury wystawionej przez Emitenta. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia będzie zestawienie kosztów. BIK Kraków 1 
został również zobowiązany do zwrotu kosztów (refaktura) poniesionych przez Emitenta w związku z realizacją umowy w 
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zakresie w jakim umowa przewiduje powierzenie realizacji części usług na podstawie umów z podmiotami trzecimi  
i po uzgodnieniu zakresu tych kosztów. Jeżeli umowa będzie dotyczyć więcej niż jednego podmiotu z Grupy Kapitałowej, 
rozliczenie tych kosztów nastąpi proporcjonalnie do zakresu faktycznie wykorzystanych usług na podstawie specyfikacji faktury  
lub rachunku podmiotu zewnętrznego, a w jej braku na podstawie wewnętrznej specyfikacji sporządzonej przez Emitenta. Zwrot 
kosztów następować będzie w cyklach miesięcznych w terminie 14 dni od doręczenia faktury (refaktura) przez Emitenta, po 
zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, chyba, że strony postanowią inaczej. 

Emitent ma również prawo do wynagrodzenia za udzielenie upoważnienia do korzystania z praw własności intelektualnej 
w wysokości, liczonej od przychodów z najmu nieruchomości BIK Kraków 1. Wynagrodzenie będzie rozliczane w miesięcznych 
cyklach z dołu na podstawie wystawionej faktury. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia będzie zestawienie przychodów 
z najmu. 

2) Umowa o zarządzanie (holdingowa) zawarta 3 listopada 2014 roku pomiędzy Emitentem a Biurem Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. (BIK Kraków 2) 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do zarządzania spółką zależną BIK Kraków 2. Umowa została zawarta na czas 
nieoznaczony. Może ona zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia,  
a także bez zachowania tego terminu w przypadkach wskazanych w umowie. 

Umowa nie upoważnia Emitenta do działania w imieniu BIK Kraków 2, a funkcje i kompetencje zarządu BIK Kraków 2 zostają w 
pełni zachowane, również w zakresie praw i obowiązków wynikających z kontraktu menadżerskiego lub innej podobnej umowy. 
Wszelkie działania, które wiążą się z powierzeniem realizacji części usług na podstawie umów z podmiotami trzecimi, będą 
realizowane po uzgodnieniu zakresu kosztów, jakie mają być w tym celu poniesione. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za 
zobowiązania BIK Kraków 2, ani za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania 
umowy, a umowa takiej odpowiedzialności nie kreuje, za wyjątkiem szkód wynikających z winy umyślnej. 

Emitent zobowiązany został do niezwłocznego przekazywania informacji oraz dokumentów wytworzonych i uzyskanych 
w ramach realizacji umowy, nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku, gdy w efekcie realizacji umowy, powstaną materiały 
mające cechy utworów , z chwilą ich ustalenia Emitent udziela na rzecz BIK Kraków 2 licencji na czas oznaczony na okres 5 lat od 
dnia przekazania utworu BIK Kraków 2. 

Ponadto na mocy umowy Emitent udziela BIK Kraków 2 licencji niewyłącznej na korzystanie ze znaku graficznego (logo) na 
wszystkich znanych w dniu zawarcia polach eksploatacji. Licencja udzielona jest na czas oznaczony na okres 5 lat, licząc od dnia 
przekazania utworu BIK Kraków 2. 

Emitent ma prawo do wynagrodzenia w wysokości równowartości kosztów operacyjnych, ponoszonych w związku z realizacją 
umowy, powiększonych o marżę. Wynagrodzenia będzie rozliczane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych z dołu na podstawie 
faktury wystawionej przez Emitenta. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia będzie zestawienie kosztów. BIK Kraków 2 
został zobowiązany do zwrotu kosztów (refaktura) poniesionych przez Emitenta w związku z realizacją umowy  
w zakresie w jakim umowa przewiduje powierzenie realizacji części usług na podstawie umów z podmiotami trzecimi i po 
uzgodnieniu zakresu tych kosztów. Jeżeli umowa będzie dotyczyć więcej niż jednego podmiotu z Grupy Kapitałowej, rozliczenie 
tych kosztów nastąpi proporcjonalnie do zakresu faktycznie wykorzystanych usług na podstawie specyfikacji faktury lub 
rachunku podmiotu zewnętrznego, a w jej braku na podstawie wewnętrznej specyfikacji sporządzonej przez Emitenta. Zwrot 
kosztów następować będzie w cyklach miesięcznych w terminie 14 dni od doręczenia faktury (refaktura) przez Emitenta, po 
zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, chyba, że strony postanowią inaczej. 

Emitent ma również prawo do wynagrodzenia za udzielenie upoważnienia do korzystania z praw własności intelektualnej w 
wysokości, liczonej od przychodów z najmu nieruchomości BIK Kraków 2. Wynagrodzenie będzie rozliczane w miesięcznych 
cyklach z dołu na podstawie wystawionej faktury. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia będzie zestawienie przychodów 
z najmu. 

 

3) Umowa o zarządzanie (holdingowa) zawarta 3 listopada 2014 roku pomiędzy Emitentem a Biurem Inwestycji 
Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. (BIK Sosnowiec 1) 

Na mocy umowy Emitent zobowiązał się do zarządzania spółką zależną BIK Sosnowiec 1. Umowa została zawarta na czas 
nieoznaczony. Może ona zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, a także 
bez zachowania tego terminu w przypadkach wskazanych w umowie. 

Umowa nie upoważnia Emitenta do działania w imieniu BIK Sosnowiec 1, a funkcje i kompetencje zarządu BIK Sosnowiec 1 
zostają w pełni zachowane, również w zakresie praw i obowiązków wynikających z kontraktu menadżerskiego lub innej podobnej 
umowy. Wszelkie działania, które wiążą się z powierzeniem realizacji części usług na podstawie umów z podmiotami trzecimi, 
będą realizowane po uzgodnieniu zakresu kosztów, jakie mają być w tym celu poniesione. Emitent nie ponosi odpowiedzialności 
za zobowiązania BIK Sosnowiec 1, ani za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonywania lub nienależytego 
wykonania umowy, a umowa takiej odpowiedzialności nie kreuje, za wyjątkiem szkód wynikających z winy umyślnej. 
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Emitent zobowiązany został do niezwłocznego przekazywania informacji oraz dokumentów wytworzonych i uzyskanych 
w ramach realizacji umowy, nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku, gdy w efekcie realizacji umowy, powstaną materiały 
mające cechy utworów , z chwilą ich ustalenia Emitent udziela na rzecz BIK Sosnowiec 1 licencji na czas oznaczony na okres 5 lat 
od dnia przekazania utworu BIK Sosnowiec 1. 

Ponadto na mocy umowy Emitent udziela BIK Sosnowiec 1 licencji niewyłącznej na korzystanie ze znaku graficznego (logo) na 
wszystkich znanych w dniu zawarcia polach eksploatacji. Licencja udzielona jest na czas oznaczony na okres 5 lat, licząc od dnia 
przekazania utworu BIK Sosnowiec 1. 

Emitent ma prawo do wynagrodzenia w wysokości równowartości kosztów operacyjnych, ponoszonych w związku z realizacją 
umowy, powiększonych o marżę. Wynagrodzenia będzie rozliczane w miesięcznych cyklach rozliczeniowych z dołu na podstawie 
faktury wystawionej przez Emitenta. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia będzie zestawienie kosztów. BIK Sosnowiec 1 
został zobowiązany do zwrotu kosztów (refaktura) poniesionych przez Emitenta w związku z realizacją umowy  
w zakresie w jakim umowa przewiduje powierzenie realizacji części usług na podstawie umów z podmiotami trzecimi i po 
uzgodnieniu zakresu tych kosztów. Jeżeli umowa będzie dotyczyć więcej niż jednego podmiotu z Grupy Kapitałowej, rozliczenie 
tych kosztów nastąpi proporcjonalnie do zakresu faktycznie wykorzystanych usług na podstawie specyfikacji faktury lub 
rachunku podmiotu zewnętrznego, a w jej braku na podstawie wewnętrznej specyfikacji sporządzonej przez Emitenta. Zwrot 
kosztów następować będzie w cyklach miesięcznych w terminie 14 dni od doręczenia faktury (refaktura) przez Emitenta, po 
zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, chyba, że strony postanowią inaczej. 

Emitent ma również prawo do wynagrodzenia za udzielenie upoważnienia do korzystania z praw własności intelektualnej 
w wysokości, liczonej od przychodów z najmu nieruchomości BIK Sosnowiec 1. Wynagrodzenie będzie rozliczane w miesięcznych 
cyklach z dołu na podstawie wystawionej faktury. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia będzie zestawienie przychodów 
z najmu. 

22.1.2. SPÓŁKI ZALEŻNE 

Spółki zależne od Emitenta są stroną opisanych poniżej istotnych umów, zawartych w normalnym toku działalności, związanych 
z wykonywaną podstawową działalnością. Umowy te są istotne ze względu na ich wartość, przy czym za umowy istotne zostały 
uznane umowy, których wartość jest zbliżona do 10% kapitałów własnych Emitenta (tj. 6.800.000 zł). 

22.1.2.1. UMOWY NAJMU 

1) Umowa najmu nr 1 z dnia 14 marca 2014 roku pomiędzy Savia Karpaty Sp. z o.o. i Koodza sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (Najemca) 

Na mocy umowy Savia Karpaty Sp. z o.o. oddaje w najem na rzecz Najemcy lokal o powierzchni 1.129 m
2
 w Retail Park Karpacka 

w Bielsku Białej przy ul. Gen. Andersa. Najemca może używać najętej powierzchni jedynie w celu prowadzenia własnej 
działalności handlowej lub usługowej. 

Umowa najmu została zawarta na czas określony tj. 20 lat, licząc od dnia wydania Najemcy lokalu, przy czym Najemca ma prawo 
do rozwiązania umowy, na koniec 3, 6, 10 i 15 roku okresu najmu, składając wynajmującemu pisemne oświadczenie 
o rozwiązaniu umowy nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kolejno 3, 6, 10, 15 lat od dnia wydania lokalu.  

Najemca został zobowiązany do ponoszenia czynszu, jak również opłaty eksploatacyjnej oraz opłat za media. Stawka czynszu 
będzie waloryzowana proporcjonalnie do wzrostu procentowego Zharmonizowanego Indeksu Cen Konsumenckich (HICP) dla 
krajów UE, publikowanego przez Eurostat, za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja może nastąpić za okres od dnia 
otwarcia lokalu do końca danego roku kalendarzowego, zaś kolejne podwyższenia będą następować na początku każdego roku 
kalendarzowego najmu.  

W przypadku zmiany kursu walutowego, wykraczających poza ustaloną rozpiętość różnic, przyjmuje się wartość graniczną 
ustalonej rozpiętości różnic kursowych, która jest najbardziej zbliżona do danej wartości. Przed upływem 10 roku najmu, 
wynajmujący może złożyć Najemcy ofertę podwyższenia wysokości czynszu i opłaty eksploatacyjnej o nie więcej niż 15%  
w stosunku do czynszu i opłaty eksploatacyjnej należnych w 10 roku najmu.  

Wartość umowy, obliczona jako kwota czynszu pozostała do zapłaty wynosi 6.759.295,20 zł.  

Opłata eksploatacyjna może być podwyższana o procentowy średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polski za ostatni rok kalendarzowy w stosunku do roku 
poprzedniego. W ramach opłaty eksploatacyjnej refundacji podlegają wszelkie koszty związane z utrzymaniem  
i funkcjonowaniem Retail Park Karpacka w Bielsku Białej i jego wszelkich urządzeń i instalacji (z wyłączeniem instalacji 
używanych wyłącznie przez innych najemców), a także napraw i inwestycji w Retail Park Karpacka w Bielsku Białej.   

Najemca zobowiązał się dostarczyć Wynajmującemu nieodwołalną, bezwarunkową oraz płatną na pierwsze żądanie gwarancje 
bankową, odpowiadającą kwocie trzykrotności miesięcznego czynszu najmu brutto. Gwarancja bankowa pozostanie ważna przez 
okres 90 dni po dacie zakończenia stosunku najmu. W przypadku realizacji przez wynajmującego gwarancji, Najemca jest 
zobowiązany do uzupełniania kwoty gwarancji do jej pełnej wysokości. Najemca zobowiązany został również do przeniesienia 
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gwarancji na nowy podmiot, w przypadku zbycia praw przez dotychczasowego wynajmującego. W przypadku niedostarczenia 
gwarancji w terminie wynajmujący ma prawo żądać zapłaty kary umownej w określonej wysokości jednak nie więcej niż 
równowartość czteromiesięcznego czynszu netto. 

Najemca zobowiązał się przed rozpoczęciem działalności lub przed datą wniesienia mienia do niego, wykupienia ubezpieczenia 
na własny koszt i odnawiania go przez cały okres trwania umowy najmu. Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia Retail 
Park Karpacka w Bielsku Białej, według jego wartości od szkód powstały na skutek siły wyższej, a także wykupu ubezpieczenia 
z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku obrażeń cielesnych lub uszkodzeń 
mienia jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej. 

Wynajmującemu jak i Najemcy przyznano prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia 
w przypadkach określonych w umowie, w tym w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia umowy i nieusunięcia tego 
naruszenia pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 30 dni. W przypadku rozwiązania przez 
Wynajmującego umowy z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca został zobowiązany do zapłaty kary umownej 
w wysokości równowartości czynszu oraz opłaty eksploatacyjnej w kwocie brutto za okres 6 miesięcy. Ponadto Wynajmujący 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w wysokości przekraczającej wysokość kwoty kary umownej. Jednak 
w przypadku, kiedy Wynajmujący wynajmie lokal w okresie 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy na co najmniej 
dotychczasowych warunkach, zwróci on Najemcy karę umowną w rozmiarze proporcjonalnym do czasu pozostałego do upływu 6 
miesięcy. 

Jeżeli na skutek siły wyższej, lokal stanie się niezdatny do użytku w całości lub części, czynsz, opłata eksploatacyjna oraz inne 
koszty zostaną zawieszone proporcjonalnie w stosunku do każdego 1 m

2
 powierzchni lokalu niezdatnego do użytku. Jeżeli lokal 

stanie się niezdatny w stopniu większym niż 75% powierzchni całkowitej, czynsz, opłata eksploatacyjna oraz inne koszty zostaną 
zawieszone w całości do czasu naprawienia szkody. W takim przypadku każda ze Stron może rozwiązać umowę najmu  ze 
skutkiem natychmiastowym. 

Najemca został uprawniony do dokonania przelewu wierzytelności lub przeniesienia swych praw i obowiązków wynikających z 
umowy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody wynajmującego wyłącznie na rzecz spółki z grupy kapitałowej Najemcy. 
Wynajmujący może dokonać przeniesienia swoich praw i obowiązków  na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej, pod warunkiem, że 
takie przeniesienie nie będzie uchybiać postanowieniom umowy najmu. 

Najemcy nie przysługuje uprawnienie do potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec wynajmującego z wynikającymi z 
umowy najmu wierzytelnościami wynajmującego wobec Najemcy. 

2) Umowa najmu nr 5 z dnia 14 marca 2014 roku pomiędzy Savia Karpaty Sp. z o.o. i CityFit Company Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (Najemca) 

Na mocy umowy Savia Karpaty Sp. z o.o. oddaje w najem na rzecz Najemcy lokal o powierzchni 2.050,8 m
2
 w Retail Park 

Karpacka w Bielsku Białej przy ul. Gen. Andersa. Najemca może używać najętej powierzchni jedynie w celu prowadzenia własnej 
działalności handlowej lub usługowej. 

Umowa najmu została zawarta na czas określony tj. 10 lat, licząc od dnia otwarcia lokalu, bez możliwości jej wcześniejszego 
rozwiązania lub wypowiedzenia za wyjątkiem przypadków wskazanych w przepisach prawa lub w umowie najmu. Umowa najmu 
ulega dwukrotnie automatycznemu przedłużeniu na okresy kolejnych 5 lat, jeżeli Najemca nie złoży oświadczenia  
o nieprzedłużaniu umowy najmu najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem 10 lat lub 15 lat najmu, liczonych od dnia w którym 
lokal miał zostać otwarty.  

Najemca został zobowiązany do ponoszenia czynszu podstawowego oraz czynszu uzupełniającego (uzależnionego od liczby 
klientów Najemcy lub wysokości przychodów), jak również opłaty eksploatacyjnej oraz opłat za media. Począwszy od dnia 1 
kwietnia 2017 roku Wynajmujący ma prawo weryfikacji czynszu w oparciu o liczbę klientów i wysokość przychodów Najemcy.  

Stawka czynszu będzie waloryzowana proporcjonalnie do wzrostu procentowego Zharmonizowanego Indeksu Cen 
Konsumenckich (HICP) dla krajów UE, publikowanego przez Eurostat, za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja może 
nastąpić nie wcześniej niż ze skutkiem od 13 miesiąca po wydaniu lokalu, zaś kolejne podwyższenia będą następować na 
początku każdego roku kalendarzowego najmu.  

Wartość umowy, obliczona jako kwota czynszu pozostała do zapłaty wynosi 12.868.359,84 zł.  

Najemca zobowiązał się dostarczyć Wynajmującemu nieodwołalną, bezwarunkową, nieograniczona w kwestii dokonywania cesji 
praw z niej wynikających, podzielna i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub kaucje, odpowiadającą kwocie 
trzykrotności miesięcznego czynszu podstawowego najmu brutto oraz trzykrotności miesięcznej opłaty eksploatacyjnej brutto. 
W przypadku realizacji przez wynajmującego gwarancji, Najemca jest zobowiązany do uzupełniania kwoty gwarancji do jej pełnej 
wysokości. Najemca zobowiązany został również do przeniesienia gwarancji na nowy podmiot, w przypadku zbycia praw przez 
dotychczasowego wynajmującego. 
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Najemca zobowiązał się przed rozpoczęciem działalności lub przed datą wniesienia mienia do niego, wykupienia ubezpieczenia 
na własny koszt i odnawiania go przez cały okres trwania umowy najmu.  

Wynajmującemu jak i Najemcy przyznano prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia 
w przypadkach określonych w umowie, w tym m.in. w przypadku używania lokalu sprzecznie z przeznaczeniem. W przypadku 
rozwiązania przez Wynajmującego umowy z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca został zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości dziewięciomiesięcznego czynszu brutto i dziewięciomiesięcznych opłat eksploatacyjnych oraz kary 
umownej w wysokości ustalonej za 1 m

2
, pomniejszanej za każdy rok najmu.  

W przypadku rozwiązania przez Najemcę umowy z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Wynajmujący został 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości udokumentowanych nakładów na lokal powyżej poziomu nakładów 
zwróconych Najemcy jednak w wysokości nie większej niż ustalona za 1 m

2
, pomniejszanej za każdy rok najmu.  

Jeżeli wskutek zniszczenia Retail Park Karpacka w Bielsku Białej lokal stanie się niezdatny w całości lub w części do używania w 
zamierzonym przez Strony celu Wynajmujący będzie miał prawo wg własnego wyboru do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem 
natychmiastowym lub usunięcia powstałych szkód oraz do obniżenia lub zaniechania poboru czynszu do czasu naprawienia 
szkód. 

22.1.2.2. UMOWY KREDYTU 

1) Umowa o kredyt z dnia 5 sierpnia 2014 roku pomiędzy Savia Karpaty Sp. z o.o. (Kredytobiorca) i Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. (Bank) 

Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu terminowego w EUR w maksymalnej wysokości równej najniższej z następujących kwot: 
całkowitego zaangażowania dla tego kredytu (tj. kwoty stanowiącej równowartość w złotych kwoty 6.167.750 EUR), kwoty 
stanowiącej 74,2% całkowitych kosztów projektu lub kwoty stanowiącej 70% wartości rynkowej oraz kredyt odnawialny w 
maksymalnej wysokości równej kwocie całkowitego zaangażowania dla tego kredytu tj. kwocie 1.500.000 zł.  

Kredyt terminowy został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu, w tym finansowanie 
odsetek od wypłat kredytu terminowego i kredytu odnawialnego, finansowanie prowizji przygotowawczej i prowizji od 
zaangażowania należnych na podstawie umowy oraz w zakresie wyraźnie wskazanym w umowie oraz refinansowanie 
początkowego wkładu własnego. 

Jako dzień ostatecznej spłaty strony ustaliły w odniesieniu do kredytu terminowego – jeżeli konwersja (tj. zmiana warunków, na 
których udzielony jest kredyt terminowy, w tym wydłużenie ostatecznego terminu spłaty oraz ewentualna zmiana marży) nie 
nastąpi do ostatecznego dnia terminu konwersji – ostateczny termin konwersji tj. dzień 15 stycznia 2016 roku albo jeżeli 
konwersja nastąpi najpóźniej w ostatecznym terminie konwersji – dzień przypadający 5 lat po dniu konwersji, nie później jednak 
niż dzień 30 listopada 2020 roku – jeżeli Kredytobiorca, we wniosku o konwersję nie wskazał, że dniem ostatecznej spłaty 
kredytu terminowego ma być dzień przypadający 10 lat po dniu konwersji; albo 10 lat po dniu konwersji, nie później jednak niż 
dzień 30 listopada 2025 roku – jeżeli Kredytobiorca, we wniosku o konwersje, wskazał, że dniem ostatecznej spłaty kredytu 
terminowego ma być dzień przypadający 10 lat po dniu konwersji. W przypadku kredytu odnawialnego – dzień 30 listopada 2015 
roku. 

Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane są odsetki. Stopa odsetkowa dla kredytu w każdym okresie odsetkowym stanowi 
stopę procentową w skali roku równą sumie stopy WIBOR oraz marży Banku. 

Strony ustaliły, że umowy najmu zawierane przez Kredytobiorcę będą spełniały wymogi szczegółowo określone w umowie. 
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie inne niż przewidziane w umowie wymagają uzyskania zgody Banku. 

Kredytobiorca bez pisemnej zgody Banku nie ustanowi oraz nie zezwoli na ustanowienie żadnego zabezpieczenia na żadnym  
z jego składników majątkowych, za wyjątkiem dozwolonych zabezpieczeń, Kredytobiorca spowoduje, że żaden podmiot 
zobowiązany, bez pisemnej zgody Banku, nie ustanowi oraz nie zezwoli na ustanowienie żadnego zabezpieczenia, poza 
zabezpieczeniami ustanowionymi w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku wynikających z dokumentów finansowania, 
na żadnym z jego składników majątkowych, który stanowi przedmiot zabezpieczenia ustanowionego na podstawie dokumentów 
zabezpieczeń, bez pisemnej zgody Banku Kredytobiorca nie wynajmie ani nie rozporządzi żadnym ze swoich składników 
majątkowych (za wyjątkiem wynajmu powierzchni budynków na podstawie umów najmu), nie będzie bez pisemnej zgody 
zaciągać zadłużenia finansowego za wyjątkiem dozwolonego zadłużenia finansowego, ani emitować żadnych obligacji, nie będzie 
on też bez pisemnej zgody Banku, wierzycielem w odniesieniu do zadłużenia finansowego, nie zawrze żadnej transakcji na 
instrumentach pochodnych poza transakcjami zawieranymi na podstawie umów zabezpieczenia finansowego, nie rozwiąże ani 
nie doprowadzi do zmiany żadnej z umów zabezpieczenia finansowego, nie będzie prowadził żadnej działalności operacyjnej 
poza podstawową działalnością ani też nie ograniczy jej zakresu w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na jego zdolność 
do wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów finansowania, nie będzie zatrudniał żadnych pracowników, 
niezależnie od podstawy prawnej, bez pisemnej zgody nie dokona zwrotu wkładu wniesionego na pokrycie udziałów w 
Kredytobiorcy, nie dokona bez pisemnej zgody połączenia z innym podmiotem, podziału, przekształcenia, istotnej zmiany 
umowy spółki Kredytobiorcy, nie będzie bez pisemnej zgody uczestniczyć w żadnej spółce oraz przedsięwzięciach typu joint 
venture ani dokonywać żadnych inwestycji w aktywa lub instrumenty finansowe, nie dokona również żadnej wypłaty na rzecz 
członka Grupy Kapitałowej ani żadnego wierzyciela podporządkowanego na podstawie umowy podporządkowania, 
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Kredytobiorca nie zawrze, bez pisemnej zgody żadnej umowy innej niż dokument transakcji, umowa, której zawarcie jest 
wymagane lub dozwolone na podstawie umowy lub też jest konieczne by zapewnić postępowanie Kredytobiorcy zgodne z 
postanowieniami umowy oraz zawieranej w zwykłym toku podstawowej działalności. 

Kredytobiorca bez pisemnej zgody Banku, nie będzie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych za wyjątkiem nakładów 
w zwykłym toku jego podstawowej działalności w celu utrzymania budynku w niepogorszonym stanie oraz innych, 
prognozowanych w przedstawionym Bankowi i zaakceptowanym przez niego budżecie wydatków inwestycyjnych (za wyjątkiem 
nakładów w celu usunięcia uszkodzeń budynku). 

Kredytobiorca został zobowiązany do zapewnienia i utrzymywania ubezpieczenia. Kredytobiorca nie może również bez 
uprzedniej zgody Banku posiadać innych rachunków bankowych. 

Kredytobiorca został zobowiązany do nieodwołalnego upoważnienia Banku do dokonywania wypłat z rachunków bankowych. 
Ponadto na Kredytobiorcę zostały nałożone liczne obowiązki informacyjne.  

Bankowi przysługuje prawo do niezwłocznego wstrzymania dokonania wypłaty, anulowania w całości lub w części zobowiązania 
do udostępnienia kredytu ze skutkiem jego wygaśnięcia w całości lub w części, wypowiedzenia umowy zgodnie 
z postanowieniami prawa bankowego, a także wykonywania wszelkich przysługujących mu uprawnień w takim przypadku na 
podstawie dokumentów finansowania lub  właściwych przepisów prawa.  

2) Umowa kredytu nr 14/0076 z dnia 29 października 2014 roku pomiędzy Biurem Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. 
z o.o. (Kredytobiorca) i mBank Hipoteczny S.A. (Bank) 

Na mocy umowy Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w wysokości do 3.070.000,00 EUR z przeznaczeniem na refinansowanie 
kosztów nakładów poniesionych na nieruchomość, w tym spłatę kredytu Emitenta, pokrycie kosztów prowizji za przygotowanie, 
ustanowienie ROD, pokrycie kosztów doradcy prawnego Banku, udzielenie udziałowcowi pożyczki podporządkowanej kredytowi. 
Jako datę spłaty kredytu Strony ustaliły dzień 28 październik 2029 roku. 

Bank nalicza odsetki ustalone dla kwoty pozostałego do spłaty kapitału kredytu na każdy okres odsetkowy według zmiennej 
stopy procentowej EURIBOR 6M, powiększonej o marżę Banku. 

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających w umowy stanowi hipoteka umowna do kwoty 6.140.000,00 EUR, hipoteka 
umowna do kwoty 4.605.000,00 EUR, przelew na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych 
zdarzeń losowych wystawionej na kwotę nie niższą niż 3.748.000,00 EUR, przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułów umów 
najmu dotyczących powierzchni w budynku, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, 
ustanowiony na rzecz Banku, umowa wsparcia projektu przez udziałowca wraz z jego oświadczeniem o poddaniu się 
dobrowolnej egzekucji wobec Banku, umowa podporządkowania z wierzycielami Kredytobiorcy innymi niż udziałowiec, o ile tacy 
są, oświadczenie Kredytobiorcy o dowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości 4.060.000,00 EUR, rachunek zastrzeżony i 
rezerwa obsługi długu (ROD) w kwocie 66.700,00 EUR zgromadzona na rachunku ROD, poręczenie cywilne przez Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. i Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec Sp. z o.o. na rzecz Banku, za spłatę kredytu wraz z 
odsetkami, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez udziałowca wraz z deklaracją wekslową.  

Dodatkowo Kredytobiorca zobowiązany został do wypełnienia szeregu obowiązków informacyjnych względem Banku, w tym 
zobowiązał się dostarczać Bankowi roczne sprawozdania finansowe, zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego 
o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnością składek 
na ubezpieczenia społeczne. Ponadto Kredytobiorca zobowiązany został w okresie obowiązywania umowy kredytowej do 
zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych. Kredytobiorca nie może także bez zgody 
Banku dokonać zmiany przeznaczenia nieruchomości ani rozwiązać lub dokonać istotnych zmian w zawartych umowach najmu 
bądź też obniżać stawek czynszowych albo dokonywać innych zmian, które mogłyby zagrażać terminowej spłacie kredytu. 
Kredytobiorca został także zobowiązany przez Bank do utrzymania dodatniej wartości kapitałów własnych spółki. Nie może on 
również bez zgody Banku wypłacać dywidendy udziałowcowi i zobowiązany jest do powiadamiania Banku o zamiarze dokonania 
zmiany formy prawnej, istotnych zmianach organizacyjnych, własnościowych oraz zmianach osób uprawnionych do 
reprezentowania Kredytobiorcy. Kredytobiorca zobowiązał się, że nie zaprzestanie swojej działalności i nie podejmie innych 
działań niż realizacja projektu, a także nie otworzy nowego rachunku bankowego. Kredytobiorca zobowiązany jest do nie 
zaciągania kredytu inwestycyjnego, nie emitowania papierów dłużnych lub innych instrumentów o charakterze dłużnym oraz nie 
zaciągania innego zobowiązania finansowego, bez pisemnej zgody Banku oraz nie dokonywania inwestycji finansowych w sposób 
inny niż uzgodniony z Bankiem, w szczególności nie dokonywania żadnych transakcji na instrumentach pochodnych bez zgody 
Banku a także podporządkowania kredytowi wszystkich aktualnych i przyszłych pożyczek. 

Bank posiada uprawnienie do wypowiedzenia umowy kredytowej z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, 
a w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy w terminie siedmiu dni. 

3) Umowa kredytu nr 14/0077 z dnia 29 października 2014 roku pomiędzy Biurem Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. 
z o.o. (Kredytobiorca) i mBank Hipoteczny SA (Bank) 

Na mocy umowy Bank udzielił kredytobiorcy kredytu w wysokości do 3.355.000,00 EUR z przeznaczeniem na refinansowanie 
kosztów nakładów poniesionych na nieruchomość, w tym spłatę kredytu Emitenta, pokrycie kosztów prowizji za przygotowanie, 
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ustanowienie ROD, pokrycie kosztów doradcy prawnego Banku, udzielenie udziałowcowi pożyczki podporządkowanej kredytowi. 
Jako datę spłaty kredytu strony ustaliły dzień 31 grudnia 2021 roku. 

Bank nalicza odsetki ustalone dla kwoty pozostałego do spłaty kapitału kredytu na każdy okres odsetkowy według zmiennej 
stopy procentowej EURIBOR 6M, powiększonej o marżę Banku. Bank zastrzegł sobie prawo do zmiany wysokości marży  
w sytuacjach określonych w umowie. 

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z umowy stanowi hipoteka umowna do kwoty 6.710.000,00 EUR, hipoteka 
umowna do kwoty 5.032.500,00 EUR, przelew na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych 
zdarzeń losowych, wystawionej na kwotę nie niższą niż 4.084.000,00 EUR przez ubezpieczyciela uzgodnionego przez strony, 
przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułów umów najmu, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale 
zakładowym Kredytobiorcy, ustanowiony na rzecz Banku, umowa wsparcia projektu przez udziałowca wraz z jego 
oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, umowa podporządkowania z wierzycielami Kredytobiorcy innymi niż 
udziałowiec, o ile tacy istnieją, pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy, 
oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości 5.032.500,00 EUR, rachunek zastrzeżony i 
rezerwa obsługi długu (ROD) w kwocie 73.000,00 EUR zgromadzona na rachunku ROD, poręczenie cywilne przez Biuro Inwestycji 
Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. i Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec Sp. z o.o. na rzecz Banku, weksel in blanco 
wystawiony przez Kredytobiorcę poręczony przez udziałowca wraz z deklaracja wekslową. 

Dodatkowo Kredytobiorca zobowiązany został do wypełnienia szeregu obowiązków informacyjnych względem Banku, w tym 
zobowiązał się dostarczać Bankowi roczne sprawozdania finansowe, zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego 
o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnością składek 
na ubezpieczenia społeczne. Ponadto Kredytobiorca zobowiązany został w okresie obowiązywania umowy kredytowej do 
zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych. Kredytobiorca nie może także bez zgody 
Banku dokonać zmiany przeznaczenia nieruchomości ani rozwiązać lub dokonać istotnych zmian w zawartych umowach najmu 
bądź też obniżać stawek czynszowych albo dokonywać innych zmian, które mogły by zagrażać terminowej spłacie kredytu. 
Kredytobiorca został także zobowiązany przez Bank do utrzymania dodatniej wartości kapitałów własnych spółki. Nie może on 
również bez zgody Banku wypłacać dywidendy udziałowcowi i zobowiązany jest do powiadamiania Banku o zamiarze dokonania 
zmiany formy prawnej, istotnych zmianach organizacyjnych, własnościowych oraz zmianach osób uprawnionych do 
reprezentowania Kredytobiorcy. Kredytobiorca zobowiązał się, że nie zaprzestanie swojej działalności i nie podejmie innych 
działań niż realizacja projektu, a także nie otworzy nowego rachunku bankowego. Kredytobiorca zobowiązany jest do nie 
zaciągania kredytu inwestycyjnego, nie emitowania papierów dłużnych lub innych instrumentów o charakterze dłużnym oraz nie 
zaciągania innego zobowiązania finansowego, bez pisemnej zgody Banku oraz nie dokonywania inwestycji finansowych w sposób 
inny niż uzgodniony z Bankiem, w szczególności nie dokonywania żadnych transakcji na instrumentach pochodnych bez zgody 
Banku a także podporządkowania kredytowi wszystkich aktualnych i przyszłych pożyczek. 
Bank posiada uprawnienie do wypowiedzenia umowy kredytowej z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, 
a w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy w terminie siedmiu dni.  

4) Umowa kredytu nr 14/0078 z dnia 29 października 2014 roku pomiędzy Biurem Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 
Sp. z o.o. (Kredytobiorca) i mBank Hipoteczny S.A. (Bank) 
Na mocy umowy Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w wysokości do 11,520.000,00 EUR z przeznaczeniem na refinansowanie 
kosztów nakładów poniesionych na nieruchomość, w tym spłatę kredytu Emitenta. Jako datę spłaty kredytu strony ustaliły dzień 
28 październik 2029 roku. 
Bank nalicza odsetki ustalone dla kwoty pozostałego do spłaty kapitału kredytu na każdy okres odsetkowy według zmiennej 
stopy procentowej EURIBOR 6M, powiększonej o marżę Banku. Bank zastrzegł sobie prawo do zmiany wysokości marży  
w sytuacjach określonych w umowie. 
Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z umowy stanowi: umowna hipoteka łączna do kwoty 23.040.000,00 EUR, 
hipoteka umowna do kwoty 17.280.000,00 EUR, przelew na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia 
i innych zdarzeń losowych wystawionej na kwotę nie niższą niż 15.928.000,00 EUR przez ubezpieczyciela uzgodnionego przez 
strony, przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułów umów najmu, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale 
zakładowym Kredytobiorcy, ustanowiony na rzecz Banku, umowa wsparcia projektu przez udziałowców wraz z oświadczeniem o 
dobrowolnym poddaniu się egzekucji, umowa podporządkowania z wierzycielami Kredytobiorcy innymi niż udziałowiec, o ile 
tacy istnieją, pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy, oświadczenie 
Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości 17.280.000,00 EUR, rachunek zastrzeżony i rezerwa obsługi 
długu (ROD) w kwocie 204.000,00 EUR zgromadzona na rachunku ROD, poręczenie cywilne przez Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 1 Sp. z o.o. i Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. na rzecz Banku, weksel in blanco wystawiony przez 
Kredytobiorcę poręczony przez udziałowców wraz z deklaracją wekslową. 
Dodatkowo Kredytobiorca zobowiązany został do wypełnienia szeregu obowiązków informacyjnych względem Banku, w tym 
zobowiązał się dostarczać Bankowi roczne sprawozdania finansowe, zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego 
o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnością składek na 
ubezpieczenia społeczne. Ponadto Kredytobiorca zobowiązany został w okresie obowiązywania umowy kredytowej do 
zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych. Kredytobiorca nie może także bez zgody 
Banku dokonać zmiany przeznaczenia nieruchomości ani rozwiązać lub dokonać istotnych zmian w zawartych umowach najmu 
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bądź też obniżać stawek czynszowych albo dokonywać innych zmian, które mogłyby zagrażać terminowej spłacie kredytu. 
Kredytobiorca został także zobowiązany przez Bank do utrzymania dodatniej wartości kapitałów własnych spółki. Nie może on 
również bez zgody Banku wypłacać dywidendy udziałowcowi i zobowiązany jest do powiadamiania Banku o zamiarze dokonania 
zmiany formy prawnej, istotnych zmianach organizacyjnych, własnościowych oraz zmianach osób uprawnionych do 
reprezentowania Kredytobiorcy. Kredytobiorca zobowiązał się, że nie zaprzestanie swojej działalności i nie podejmie innych 
działań niż realizacja projektu, a także nie otworzy nowego rachunku bankowego. Kredytobiorca zobowiązany jest do nie 
zaciągania kredytu inwestycyjnego, nie emitowania papierów dłużnych lub innych instrumentów o charakterze dłużnym oraz nie 
zaciągania innego zobowiązania finansowego, bez pisemnej zgody Banku oraz nie dokonywania inwestycji finansowych w sposób 
inny niż uzgodniony z Bankiem, w szczególności nie dokonywania żadnych transakcji na instrumentach pochodnych bez zgody 
Banku a także podporządkowania kredytowi wszystkich aktualnych i przyszłych pożyczek. 
Bank posiada uprawnienie do wypowiedzenia umowy kredytowej z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, 
a w przypadku zagrożenia upadłością Kredytobiorcy w terminie siedmiu dni. 

22.2. ISTOTNE UMOWY ZAWIERANE POZA NORMALNYM TOKIEM DZIAŁALNOŚCI 

22.2.1. EMITENT 

Nie istnieją inne istotne umowy, zawierane poza normalnym tokiem działalności, których stroną jest Emitent. 

22.2.2. SPÓŁKI ZALEŻNE 

Nie istnieją inne istotne umowy, zawierane poza normalnym tokiem działalności, których stroną jest inny niż Emitent członek 
Grupy Kapitałowej. 

22.3. PODSUMOWANIE INNYCH ISTOTNYCH UMÓW, NIEZAWARTYCH W RAMACH NORMALNEGO TOKU DZIAŁALNOŚCI, 
KTÓRYCH STRONĄ JEST CZŁONEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZAWIERAJĄCYCH POSTANOWIENIA POWODUJĄCE POWSTANIE 
ZOBOWIĄZANIA DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY KAPITAŁOWEJ LUB NABYCIE PRZEZ NIEGO PRAWA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA 
GRUPY KAPITAŁOWEJ W DACIE DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO 

Nie istnieją inne istotne umowy, których stroną jest Emitent lub inny członek Grupy Kapitałowej, zawierające postanowienia 
powodujące powstanie zobowiązania lub nabycie prawa o istotnym znaczeniu Emitenta lub Grupy Kapitałowej. 

23. INFORMACJE OSOB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK 
ZAANGAŻOWANIU 

W Prospekcie, w Załączniku nr 7 został zamieszczony raport osoby określanej jako ekspert: Polish Properties Sp. z o. o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa. Dokument stanowi podsumowanie operatów szacunkowych portfela 
nieruchomości Grupy BIK SA przygotowanych na dzień 31.12.2014 r. oraz 30.06.2015 r. i stanowi załącznik do niniejszego 
Prospektu.  

Operaty szacunkowe zostały wykonane przez następujących rzeczoznawców majątkowych: rzeczoznawca majątkowy Monika 
Beczek, nr uprawnienia 5515, rzeczoznawca majątkowy Krzysztof Grzesik, nr uprawnienia 9, rzeczoznawca majątkowy Marcin 
Malmon, nr uprawnienia 4859. 

Polish Properties Sp. z o. o. jest ekspertem i doradcą w zakresie realizacji inwestycji nieruchomościowych w Polsce. W skład jego 
zespołu wchodzą specjaliści w zakresie wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego. Spółka uzyskała zgodę Polish 
Properties Sp. z o. o. na wykorzystanie raportu z wyceny nieruchomości Grupy w Prospekcie w formie i w kontekście, w których 
został on załączony do Prospektu oraz na udostępnienie w siedzibie Spółki. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa powyżej oraz Polish Properties Sp. z o.o. nie 
posiadają istotnego zaangażowania w Emitencie pomimo, że Polish Properties Sp. z o.o. sporządzała już wcześniej wycenę dla 
Emitenta. Rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa powyżej oraz Polish Properties Sp. z o.o. nie posiadają papierów 
wartościowych wyemitowanych przez Emitenta ani papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę należącą do 
Grupy Kapitałowej ani opcji uprawniających do nabycia lub zapisywania się na papiery wartościowe Emitenta. Rzeczoznawcy 
majątkowi, o których mowa powyżej, nie byli wcześniej zatrudnieni u Emitenta ani w innej jednostce z Grupy Kapitałowej ani nie 
wykonywali wcześniej dla Emitenta ani dla innej jednostki z Grupy Kapitałowej jakichkolwiek prac. Rzeczoznawcy majątkowi, o 
których mowa powyżej, nie pełnili funkcji w organach Emitenta ani w organach jednostek z Grupy Kapitałowej, jak również nie 
posiadali ani nie posiadają udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej. Emitent nie posiada wiedzy czy Polish Properties Sp. z 
o.o. jest powiązany z pośrednikami finansowymi zajmującymi się oferowaniem i notowaniem papierów wartościowych Emitenta. 

Dla celów sporządzenia niniejszego Prospektu zostały wykorzystane informacje od osób trzecich. Zarząd Emitenta potwierdza, że 
informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz że w stopniu, w jakim jest świadomy oraz w jakim może ocenić na podstawie 
informacji opublikowanych przez osoby trzecie, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje 
byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd. Źródła każdorazowo zostały wskazane w treści Prospektu pod odpowiednimi 
stwierdzeniami, oświadczeniami lub komunikatami. 
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24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego w Biurze Zarządu Emitenta będzie można zapoznać 
się z poniższymi dokumentami: 

1) Statutem Emitenta, 
2) Odpisem z KRS Emitenta, 
3) Historycznymi informacjami finansowymi za lata obrotowe 2012-2014, wraz z raportami z ich badania, 
4) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz skonsolidowany 

rachunek zysków lub strat i sprawozdanie z innych całkowitych dochodów pro forma za rok obrotowy kończący się 31 
grudnia 2014 r., 

5) Historycznymi informacjami finansowymi spółek zależnych Emitenta za poszczególne lata obrotowe 2013-2014, wraz z 
opiniami biegłego rewidenta, 

6) Raportem z wyceny nieruchomości Grupy sporządzonym przez Polish Properties Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 

Poza powyższym na stronie internetowej Emitenta (www.bik.com.pl) zostaną udostępnione kopie dokumentów wskazanych w 
pkt. 1) i 2) powyżej. 

Emitent oświadcza i informuje, że nie ma innych raportów, pism i dokumentów, wycen i oświadczeń, sporządzonych przez 
ekspertów, na wniosek Emitenta, poza tymi do których odniesienia, lub fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie. 

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Emitenta posiada udziały w następujących istotnych podmiotach zależnych od Emitenta, przy czym istotnymi podmiotami 
zależnymi od Emitenta są te spółki kapitałowe, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, w przypadku których wartość księgowa 
udziału Emitenta (pośredniego lub bezpośredniego) stanowi co najmniej 10% kapitału i rezerw Emitenta lub co najmniej 10% 
skonsolidowanych aktywów netto lub udział kapitałowy generuje co najmniej 10% zysków lub straty netto Emitenta lub generuje 
co najmniej 10% skonsolidowanych zysków lub straty netto Grupy. 

http://www.bik.com.pl/
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Firma spółki 
Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Kraków 1 Sp. z o.o. 
Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Kraków 2 Sp. z o.o. 
Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 
Marathon 2 Sp. z o.o. Savia  Karpaty Sp. z o.o. 

Siedziba i adres, kraj siedziby 
ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków, 

Polska 
ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków, 

Polska 
ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków, 

Polska 
ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków, 

Polska 
ul. Albatrosów 2, 30-716 

Kraków, Polska 

Kapitał wyemitowany (zł) 14.794.250,00 14.555.600,00 15.311.350,00 50.000,00 3.544.000,00 

Liczba posiadanych udziałów (akcji) 295.885 291.112 306.227 47 70.880 

Łączna wartość nominalna posiadanych udziałów 
(akcji) (zł) 

14.794.250,00 14.555.600,00 15.311.350,00 23.500,00 3.544.000,00 

Posiadany kapitał zakładowy (%) 100 100 100 47 100 (pośrednio)* 

Posiadane głosy na zgromadzeniu wspólników 
(walnym zgromadzeniu) (%) 

100 100 100 47 100 (pośrednio)* 

Przedmiot działalności 
68.20.Z Wynajem i zarządzanie 

nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 

68.20.Z Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi 

68.20.Z Wynajem i zarządzanie 
nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi 

41.10.Z Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 

41.10.Z Realizacja projektów 
budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków 

Rezerwy na zobowiązania (tys. zł)* 3.768,6 2.065,9 2.574,8 0 2.920,5 

Zysk netto wynikający z normalnej działalności za 
ostatni rok obrotowy (tys. zł)*** 

(3.542,0) (1.864,4) (1.786,5) (679,2) 1.370,0 

Wartość według której Emitent ujawnia posiadane 
udziały (akcje) na rachunkach (zł) 

14.795.792,38 14.557.019,66 15.312.768,61 23.750,00 7.401.151,15**** 

Kwota pozostająca do zapłaty z tytułu posiadanych 
udziałów (zł) 

0 0 0 0 0 

Kwota dywidendy z tytułu posiadanych udziałów 
wypłacona Emitentowi za rok 2014 (zł) 

0 0 0 0 0 

Kwota należności i zobowiązań Emitenta wobec 

przedsiębiorstwa (tys. zł) 

306,3 

(należności od przedsiębiorstwa) 

893,9 

(zobowiązania wobec 

przedsiębiorstwa) 

10,7  

(należności od przedsiębiorstwa) 

2.494,7 

(zobowiązania wobec 

przedsiębiorstwa) 

2.263,7 

(należności od przedsiębiorstwa) 
0 

12,7  

(należności od przedsiębiorstwa) 

 
* Poprzez Marathon 2 Sp. z o.o. 
** Dane na dzień 30 października 2015 roku. 
***Dane według jednostkowego sprawozdania finansowego. 
****Wartość księgowa udziałów, które Marathon 2 Sp. z o.o. posiada w Savia Karpaty Sp. z o.o. 
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Następujące spółki zależne zostały objęte konsolidacją w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta 
sporządzonym za rok obrotowy, rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku: 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 

 BIK Zarządzanie Sp. z o.o. 

 BIK – 2 Sp. z o.o. 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Property Sp. z o.o. w likwidacji 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. 

 BIK – 5 Sp. z o.o. 

 BIK – 6 Sp. z o.o. 

 Asellus Limited w likwidacji 

 BIK – 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w likwidacji 

 BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 S.K.A. 

 BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ASTO S.K.A. 

 BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 S.K.A. 

 BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 S.K.A. 

 BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 S.K.A. 

 BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 S.K.A. 

 SPV 2 Sp. z o.o. 

 MARATHON 2 Sp. z o.o. 

 Savia Karpaty Sp. z o.o. 

 

Aktualnie konsolidacją zostały objęte następujące spółki zależne: 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 

 BIK – 2 Sp. z o.o. 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Property Sp. z o.o. w likwidacji 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Sp. z o.o. 

 BIK – 5 Sp. z o.o. 

 BIK – 6 Sp. z o.o. 

 BIK – 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w likwidacji 

 MARATHON 2 Sp. z o.o. 

 Savia Karpaty Sp. z o.o. 
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 CZĘŚĆ IV - DOKUMENT OFERTOWY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.1. WSKAZANIE WSZYSTKICH OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

Wszystkie osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie zostały wskazane w Części III pkt. 1.1 niniejszego 
Prospektu. 

1.2. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie zostały zamieszczone w Części III pkt. 
1.1 niniejszego Prospektu. 

2. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych zostały wskazane 
w Części II Prospektu. 

3. PODSTAWOWE INFORMACJE 

3.1. OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM 

Zarząd Emitenta oświadcza, że jego zdaniem, biorąc pod uwagę szerokie spektrum zmiennych i czynników ryzyka, poziom 
kapitału obrotowego Grupy Kapitałowej, rozumianego jako zdolność Grupy Kapitałowej do uzyskania dostępu do środków 
pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania zobowiązań jest wystarczający na 
pokrycie bieżących potrzeb związanych z kontynuowaniem działalności w okresie co najmniej dwunastu kolejnych miesięcy od 
Dnia Zatwierdzenia Prospektu. 

3.2. OŚWIADCZENIE O KAPITALIZACJI I ZADŁUŻENIU 

Zarząd Emitenta oświadcza, że według stanu na dzień 31 października 2015 kapitał własny oraz zadłużenie Grupy mają wartość 
oraz strukturę zgodną z wielkościami, jakie zostały przedstawione poniżej. 

Informacja o zobowiązaniach Grupy Emitenta (dane w tys. zł) Stan na 31.10.2015 

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem: 14 231 

1.  Gwarantowane 0 

2.  Zabezpieczone 4 977 

 bieżąca część zobowiązań długoterminowych, w tym kredyty, leasing i pożyczki  4 977 

3.  Niezabezpieczone 9 254 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 869 

- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń 603 

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0 

- zobowiązania pozostałe 117 

- inne  6 665 

II. Zadłużenie długoterminowe ogółem: 97 400 

1.  Gwarantowane 0 

2.  Zabezpieczone 93 936 

- kredyty długoterminowe 93 936 

3.  Niezabezpieczone 3 464 

- inne długoterminowe zobowiązania finansowe 3 464 
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Informacja o kapitalizacji Grupy Emitenta (dane w tys. zł) Stan na 31.10.2015 

I. Kapitał własny 71 114 

- kapitał zakładowy 3 000 

- kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 672 

- kapitał rezerwowy 1 724 

- zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (545) 

- zyski zatrzymane 59 797 

- udział niekontrolujący  3 466 

Wskazane w powyższych tabelach dane zostały przygotowane na podstawie nieaudytowanej informacji zarządczej Emitenta. W 
punkcie 8.1. Dokumentu Rejestracyjnego opisano formy zabezpieczeń ustanowionych na środkach trwałych posiadanych przez 
Grupę Emitenta. 

Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej została przedstawiona poniżej. Dane w tabeli zostały 
przygotowane na podstawie nieaudytowanej informacji zarządczej Emitenta. 

Informacja o zadłużeniu finansowym netto Grupy Emitenta (dane w tys. zł) Stan na 31.10.2015 

A. Środki pieniężne 3 718 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie) 0 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 

D. Płynność (A+B+C) 3 718 

E. Bieżące należności finansowe 0 

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 0 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego w tym kredyty, leasing i pożyczki 4 977 

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 6 516 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 11 493 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D)  7 775 

K. Długoterminowe kredyty bankowe, leasingi i pożyczki 97 400 

L. Wyemitowane obligacje 0 

M. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe 0 

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 97 400 

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) 105 175 

 
Analiza charakteru zadłużenia warunkowego i pośredniego według stanu na 31.10.2015 r. 

Na dzień 31 października 2015 r. Grupa Emitenta posiadała następujące zobowiązania warunkowe: 

1. Hipoteki umowne na nieruchomościach w następujących spółkach Grupy Emitenta : 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. - hipoteki umowne o wartości 28.452.500 euro; 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o.-  hipoteki umowne o wartości 28.595.000 euro; 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o.- hipoteki umowne o łącznej wartości 42.315.000 euro; 

 Savia Karpaty Sp. z o.o.- hipoteki umowne o wartości 12.335.000 euro, 3.000.000 pln, 8.800.000 pln. 
 

2. Zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach spółki: 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. na rzecz mBank Hipoteczny SA do kwoty 3.070.000 euro; 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. na rzecz mBank Hipoteczny SA do kwoty 3.355.000 euro; 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. na rzecz mBank Hipoteczny SA do kwoty  11.520.000 euro; 

 Savia Karpaty Sp. z o.o na rzecz Pekao SA do kwoty 12.335.500 euro i 3.000.000 pln. 
 

3. Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych spółki Savia Karpaty Sp. z o.o. na rzecz banku Pekao SA do kwoty 12.335.500 
euro, 3.000.000 pln. 
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4. Poręczenia spłaty kredytu udzielone przez spółkę: 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych SA (solidarne poręczenie z innymi udziałowcami spółki Marathon 2 Sp. z o.o.) bankowi 
Pekao SA, jako zabezpieczenie spłat kredytów udzielonych spółce Savia Karpaty Sp. z o.o. do kwot 7.041.300 euro, 
1.800.000 pln oraz na zabezpieczenie transakcji na instrumentach pochodnych do kwoty 5.280.000 pln – poręczenie 
będzie wykonane w przypadku, gdy w następstwie skutecznego wzruszenia decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia 
na budowę  lub pozwolenia na użytkowanie lub wydania decyzji nakazującej rozbiórkę budynku, zabezpieczone 
wierzytelności staną się płatne i wymagalne, a kredytobiorca nie będzie w stanie ich samodzielnie zaspokoić. 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. i Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. spłaty kredytu 
udzielonego spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. przez mBank Hipoteczny SA, do kwoty 3.070.000 
euro; 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o. i Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. spłaty kredytu 
udzielonego spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o. . przez mBank Hipoteczny SA do kwoty 3.355.000 
euro; 

 Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Sp. z o.o., i Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Sp. z o.o.  spłaty kredytu 
udzielonego spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Sp. z o.o. . przez mBank Hipoteczny SA do kwoty 
11.520.000 euro. 

5. Weksel własny in blanco złożony przez spółkę Savia Karpaty Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności 
przysługujących bankowi Pekao SA z umowy kredytu z poręczeniem wekslowym spółki Marathon 2 Sp. z o.o. 

3.3. INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W OFERTĘ 

Osoby fizyczne i prawne zaangażowane w Publiczną Ofertę, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym przy gotowaniu 
lub realizacji Publicznej Oferty lub jej części to: 

 obecni akcjonariusze - z uwagi na zamiar pozyskania środków na dalszy dynamiczny rozwój Emitenta (wzrost 
przychodów i zysku) oraz uzyskania rynkowej wyceny Akcji Emitenta; 

 osoba występująca jako Sprzedający, który zbywa posiadane, w liczbie i na zasadach wskazanych w Prospekcie, po 
możliwie najlepszej cenie. 

 wynagrodzenie Domu Maklerskiego BDM S.A., który pełni funkcję Oferującego, jest głównej mierze wynagrodzeniem 
prowizyjnym naliczanym od wartości oferty. Dlatego też Dom Maklerski BDM S.A. jest zainteresowany uzyskaniem jak 
najwyższej ceny Akcji oraz sprzedażą maksymalnej liczby Oferowanych Akcji; 

 wysokość wynagrodzenia Doradcy Prawnego oraz Biegłego Rewidenta nie jest uzależnione od powodzenia Publicznej 
Oferty. 

3.4. 3.4. PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PRZEZ SIEBIE AKCJE EMITENTA 

Publiczna Oferta obejmuje emisję Akcji serii I oraz sprzedaż części Akcji serii H (Akcje Sprzedawane) przez dotychczasowego 
akcjonariusza 

Emisja Akcji serii I 

Emitent podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji serii I w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków  
finansowych na rozwój jej działalności.  

Zakładając, iż zostaną objęte wszystkie oferowane Akcje serii I, Emitent oczekuje wpływów z emisji na poziomie około 23.730 
tys. zł brutto. Ostateczne wpływy netto zostały oszacowane na poziomie około 22.500 tys. zł.  

Celem emisji jest pozyskanie środków na realizację zaplanowanych na lata 2016-2018 inwestycji: 

1. Rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu - Grupa planuje budowę dwóch kolejnych hal magazynowych o łącznej 
powierzchni najmu około 25 tys. m2. Nakłady inwestycyjne konieczne jeszcze do poniesienia na realizację tej inwestycji 
Grupa szacuje na kwotę 27,0 mln zł. Dotychczas Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na zakup gruntu pod tą 
inwestycję i uzbrojenie terenu. Emitent planuje sfinansowanie dalszych nakładów inwestycyjnych zarówno ze środków 
własnych pochodzących z emisji (w wysokości łącznej około 7 mln zł) oraz z kredytu bankowego. 

2. Budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie – Grupa planuje budowę parku handlowego o łącznej powierzchni najmu 
około 5 tys. m

2
. Emitent planuje odkupienie wszystkich udziałów od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

Deweloperskiego Nieruchomości Komercyjnych „Satus” (FIZ) w spółce celowej przygotowującej inwestycję w Dzierżoniowie 
oraz uzupełnienie środków niezbędnych na zrealizowanie inwestycji. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 26,6 mln zł. 
Grupa planuje sfinansowanie inwestycji zarówno ze środków własnych (8,5 mln zł) jak i kredytu bankowego. 

3. Budowa Centrum Logistycznego Kraków III – Grupa planuje budowę nowego Centrum Logistycznego w Targowisku, 
bezpośrednio przy zjeździe z autostrady A4 – węzeł Szarów, o łącznej powierzchni najmu około 18 tys. m2. Nakłady 
inwestycyjne konieczne jeszcze do poniesienia wyniosą 22,5 mln zł. Dotychczas, Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na 
zakup gruntu i wstępne przygotowanie projektu. Grupa planuje sfinansować dalszą realizację inwestycji ze środków 
własnych (około 7,0 mln zł) oraz z kredytu bankowego. 
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Grupa zakłada, że nakłady inwestycyjne, które zostaną poniesione w związku z realizacją ww. projektów  w poszczególnych 
latach wyniosą.33,6 mln zł w 2016 r.,31,25 mln zł w 2017 r., 11,25 mln zł w 2018 r. 

Na realizację wskazanych celów Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji publicznej akcji serii I w wysokości 22,50 
mln zł.  

Szczegółowy opis planowanych inwestycji, które zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z emisji akcji serii I zawiera 
poniższa tabela (w mln zł): 

Wyszczególnienie Łączne nakłady 
Wycena dotychczas 

poniesionych 
nakładów* 

Nakłady do 
poniesienia 

Nakłady do 
poniesienia ze 

środków z emisji 

Nakłady do 
poniesienia z 

kredytów 

Rozbudowa Centrum Logistycznego  
w Sosnowcu  

33,00 6,00 27,00 7,00 20,00 

Budowa Parku Handlowego  
w Dzierżoniowie  

26,60 0 26,60 8,50 18,10 

Budowa Centrum Logistycznego Kraków III  25,63 3,13 22,50 7,00 15,50 

 Razem 85,23 9,13 76,10 22,50 53,60 

*wskazane pozycje uwzględniają wycenione wg. wartości rynkowej wartości zakupionych gruntów  

Emitent nie przewiduje możliwości odstąpienia od realizacji celów. Ewentualne odstąpienie od realizacji celu będzie możliwe  
w wypadku pojawienia się ważnych przyczyn dla Spółki determinujących takie posunięcie. 

Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji zgodnie z celami określonymi powyżej Emitent zamierza pozyskane środki 
inwestować w bezpieczne instrumenty finansowe w postaci obligacji skarbowych i lokat bankowych.  

W przypadku pozyskania z emisji mniejszej kwoty niż zakładana Emitent dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego 
na brakującą kwotę (stanowiącą różnicę między zakładanymi a rzeczywistymi wpływami z emisji akcji serii I), niezbędną do 
realizacji wyżej wymienionych celów. Niemniej jednak do daty zatwierdzenie Prospektu żadne umowy z tym związane nie zostały 
zawarte. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany sposobów wykorzystania wpływów z emisji informacja o tym zostanie podana do publicznej 
wiadomości w trybie raportu bieżącego. Do zmiany celów emisji upoważniony jest Zarząd Emitenta w porozumieniu z Radą 
Nadzorczą. 

Sprzedaż części Akcji serii H 

Podstawową przesłanką przeprowadzenia Publicznej Oferty sprzedaży części Akcji serii H przez dotychczasowego akcjonariusza 
jest zamiar uzyskania przez niego środków finansowych. 

4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 

4.1. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU AKCJI 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 

- 1.130.000 Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.130.000 zł, 
oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy, 

- do 569.606 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 569.606 
złotych, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego (Akcje Sprzedawane). 

łącznie stanowiących Akcje Oferowane. 

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

- 900.000 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 900.000 zł,  
- do 1.130.000 Praw do Akcji serii I oraz do 1.130.000 Akcji serii I (w zależności od liczby Akcji serii I przydzielonych w 

Publicznej Ofercie). 

4.2. PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE 

Akcje serii H i Akcje serii I oraz Prawa do Akcji serii I zostały wyemitowane na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.  

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która dla swojej skuteczności musi 
zostać podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych (art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych).  

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od 
dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym 
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albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia 
odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności 
informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż 
po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum 
informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym  
z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia 
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Zgodnie z art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi uprawnienie do otrzymania, nie mających formy 
dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, które wynika z prawa do akcji powstaje z chwilą dokonania przydziału tych akcji 
i wygasa z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia 
sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

4.3. WSKAZANIE, CZY PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ PAPIERAMI IMIENNYMI, CZY TEŻ NA OKAZICIELA ORAZ CZY MAJĄ ONE FORMĘ 
DOKUMENTU, CZY SĄ ZDEMATERIALIZOWANE 

Akcje serii H i I są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

Prawa do Akcji serii I są papierami wartościowymi, z których wynika uprawnienie do otrzymania, nie mających formy 
dokumentu, Akcji serii I, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji 
w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego 
wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

Akcje serii H mają formę dokumentu. Akcje serii H ulegną dematerializacji na podstawie umowy zawartej przez Emitenta 
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Akcje serii I oraz Prawa do Akcji serii I nie będą miały formy dokumentu. Akcje serii I oraz Prawa do Akcji serii I zostaną 
zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

4.4. WALUTA EMITOWANYCH AKCJI 

Wszystkie akcje Emitenta nominowane są w złotych polskich (PLN). 

4.5. OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA 
TYCH PRAW 

4.5.1. PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI 

Akcjonariuszowi przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym związane z uczestnictwem w Spółce: 

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 – 349 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na 
każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień, 
według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin 
wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała 
walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Ustalając 
dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy należy wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. 

Emitent informuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz  
o dniu dywidendy oraz o terminie wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Przekazanie tych informacji 
następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tych 
informacji oraz ich zgodność z uchwałą właściwego organu spółki w sprawie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może 
przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. We wskazanym wyżej terminie Emitent poprzez dedykowaną 
stronę internetową przekazuje ponadto informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana 
oraz kod uczestnika, na którego kontach w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. rejestrowane są te akcje (§ 106 
Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych). W przypadku wypłaty zaliczki na poczet 
dywidendy dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy (§ 115 Szczegółowych Zasad 
Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych).  

Z biegu wskazanych wyżej terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, 
przy czym jeżeli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
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może w drodze uchwały wprowadzać dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazywać takie 
dni, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów. O każdym takim przypadku Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. informuje uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (§ 5 ust. 1 i 2 Regulaminu Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A.). 

W przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału między akcjonariuszy, akcjonariusze uprawnieni do 
otrzymania dywidendy nabywają w stosunku do spółki roszczenie o wypłatę dywidendy, które staje się wymagalne z  dniem 
wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. 

Przy wypłacie dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych lub osób 
prawnych, objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy stosować się do 
postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie stawki podatku, wynikającej z takiej 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową o unikaniu podwójnego 
opodatkowania jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 
(siedziby) podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej 
państwa miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych i art. 26 
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Certyfikat rezydencji służy ustaleniu przez płatnika, czy ma 
zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania , czy też potrącić podatek  
w wysokości określonej w polskich przepisach podatkowych. W przypadku gdy podmiot zagraniczny udowodni, że w stosunku do 
niego miały zastosowanie postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przewidywały redukcję stawki 
podatkowej, określonej w polskich przepisach podatkowych (bądź całkowite zwolnienie), może żądać od właściwego organu 
administracji podatkowej stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku. Poza tym nie istnieją żadne inne 
ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy spółki publicznej będących 
nierezydentami. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o  
niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które 
mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, 
które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub 
rezerwowe (art. 348 §1 Kodeksu Spółek Handlowych). W przepisach prawa brak innych postanowień na temat stopy dywidendy 
lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze mają prawo 
pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki walne 
zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga 
większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy 
zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię 
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wymogu 
tego nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 
poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w 
przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Wskazane 
wyżej wymogi mają zastosowanie w przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo 
zapisu na akcje.  

3) Prawo do zbywania posiadanych akcji, przy czym zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na zbycie akcji imiennych Rada Nadzorcza podejmuje w terminie jednego 
miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza zamiaru przeniesienia akcji imiennych. Jeżeli Rada Nadzorcza 
odmawia zgody na przeniesienie akcji, w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji  
imiennych, powinna wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje imienne za cenę równą cenie zbycia, określonej 
w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. Termin zapłaty za akcje imienne wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od przekazania 
przez Radę Nadzorczą zainteresowanym informacji na temat nabywcy akcji imiennych. W przypadku bezskutecznego upływu 
terminu do zapłaty za akcje imienne lub niewskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy, akcjonariusz może je zbyć w  całości lub 
części na rzecz nabywcy określonego w zgłoszeniu i na wskazanych tam warunkach (§ 10 Statutu).  

Ponadto akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji 
imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia (§ 11 Statutu).  

4) Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. 
Statut nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 
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5) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem, przy czym zgodnie z treścią § 10 Statutu zastawienie 
akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na 
zastawienie akcji imiennych Rada Nadzorcza podejmuje w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia Spółce przez 
akcjonariusza zamiaru zastawienia akcji imiennych.  

Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie 
uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub 
użytkownika akcji Rada Nadzorcza podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku 
wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika. W  okresie, 
gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). 

6) Prawo do umorzenia akcji (art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 Statutu). Akcje Spółki mogą być umorzone 
za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe warunki i tryb umorzenia 
akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

7) Prawo do żądania zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 9 ust. 3 
Statutu). Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, 
na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem liczby i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. 
Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia 
wniosku.  
W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany Statutu celem dostosowania 
jego brzmienia do aktualnej liczby akcji imiennych i na okaziciela. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne (§ 
9 ust. 2 Statutu).  

4.5.2. PRAWA KORPORACYJNE ZWIĄZANE Z AKCJAMI EMITENTA 

Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia korporacyjne związane z uczestnictwem w Spółce: 

1) Prawo do żądania informacji na temat stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 
będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej (art. 6 § 4-6 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona  w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej samej 
spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce,  
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz 
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Odpowiedzi na pytania należy udzielić uprawnionemu oraz właściwej spółce 
kapitałowej  
w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na 
dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu 
następującym po dniu, w którym zakończyło się walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi 
do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej. 
Uprawnienie to dotyczy odpowiednio ustania stosunku zależności, przy czym w takim przypadku obowiązki spoczywają na 
spółce, która przestała być spółką dominującą.  

2) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariuszowi spółki publicznej 
posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej.  

3) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu 
Spółek Handlowych). 

4) Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Na wniosek 
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany 
przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób 
powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej 
liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, 
nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.  

5) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 
sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych). Odpisy sprawozdania 
zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.  
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6) Prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce akcyjnej mogą zwołać 
nadzwyczajne walne zgromadzenie. W takim przypadku akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego walnego 
zgromadzenia.  

7) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli  
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, 
sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 
żądaniem, wyznaczając równocześnie przewodniczącego tego walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę 
rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których 
zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych 
uchwałą zgromadzenia.  

8) Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 401 § 1 i 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone 
zarządowi spółki publicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać 
złożone w postaci elektronicznej. Zarząd spółki publicznej jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście 
dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. 

9) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej 
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać 
spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie 
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

10) Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406
1 

- art. 406
3 

Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo uczestniczenia  
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego 
zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych 
oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela 
mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną 
złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku 
lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje 
się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu. 

11) Prawo do ustanowienia pełnomocnika (art. 412 i art. 412
1 

Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może uczestniczyć  
w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa 
ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia 
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić 
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na 
rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. 
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może 
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na 
piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

12) Prawo do przeglądania i żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu  
(art. 407 § 1 i 1

1
 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz spółki publicznej może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych 
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do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu albo może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 
pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

13) Prawo do żądania wydania innych dokumentów związanych z walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych). Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 
tygodnia przed walnym zgromadzeniem.  

14) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję  
(art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, 
złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

15) Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcje serii A są uprzywilejowane 
co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii G  
są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 
Z pozostałymi akcjami Emitenta związane jest prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Do liczby 
głosów jakimi dysponuje akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkownikowi lub na podstawie 
innego tytułu prawnego. Ograniczenie może również dotyczyć innych osób, dysponujących prawem głosu jako zastawnik, 
użytkownik lub na podstawie innych tytułów prawnych. Ograniczenie to może dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu  
z akcji przekraczających limit głosów określony w statucie (art. 411 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut może przewidywać 
także kumulację głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, a także określać 
zasady redukcji głosów. W takim przypadku do głosów z akcji spółki dominującej dolicza się głosy z akcji spółki lub spółdzielni 
zależnej (art. 411 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).  

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to 
regulamin walnego zgromadzenia (art. 411

1
 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z 

posiadanych akcji (art. 411
3
 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz spółki publicznej nie może ani osobiście, ani przez 

pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym 
udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz spółki 
publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym (art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych). 

16) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 
Kodeksu Spółek Handlowych).  

17) Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia (art. 422–427 Kodeksu Spółek Handlowych). Uchwała walnego 
zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do 
wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko 
uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału  
w walnym zgromadzeniu albo akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wad liwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Powództwo o uchylenie 
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

Akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi 
bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu albo akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym 
zgromadzeniu (w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad) przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 
zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. Prawo do wniesienia 
powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później 
jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego 
zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż 
w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.  

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić 
postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na 
wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz 
wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. Prawomocny wyrok uchylający uchwałę ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi 
akcjonariuszami oraz między spółką a członkami organów spółki. W przypadkach, w których ważność czynności dokonanej przez 
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spółkę jest zależna od uchwały walnego zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały nie ma skutku wobec osób trzecich działających 
w dobrej wierze.  

18) Prawo do uzyskania informacji temat spółki (art. 428 i art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych). Podczas obrad walnego 
zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to 
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie 
informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy 
uwzględnieniu przewidzianych w art. 428 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych ograniczeń. Akcjonariusz, któremu odmówiono 
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek 
do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od 
zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do 
sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym 
zgromadzeniem. 

19) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 Kodeksu Spółek Handlowych). Jeżeli spółka 
nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 
szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew  
o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej 
wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

20) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których 
mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego 
zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia 
podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie nie udostępni do publicznej wiadomości tych dokumentów na swojej 
stronie internetowej bądź w tym terminie nie umożliwi wspólnikom na swojej stronie internetowej dostępu do tych 
dokumentów w wersji elektronicznej i ich druku (w przypadku połączenia spółek). 

21) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o  których 
mowa w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli spółka nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego 
zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia 
podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie nie udostępni do publicznej wiadomości tych dokumentów na swojej 
stronie internetowej bądź w tym terminie nie umożliwi wspólnikom na swojej stronie internetowej dostępu do tych 
dokumentów w wersji elektronicznej i ich druku (w przypadku podziału Spółki). 

22) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o  których 
mowa w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki). 

23) Prawo do żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (art. 82 Ustawy o Ofercie 
Publicznej). Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec 
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki (art. 87 ust. 1 pkt 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej), osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech 
miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 
posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę przymusowego wykupu, ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy  
o Ofercie Publicznej, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż 
lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym 
wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 
żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu  
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. 
Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem 
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż 
na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje 
spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na 
temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. Szczegółowy sposób 
ogłaszania informacji o zamiarze nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu i szczegółowe warunki nabywania akcji 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze 
przymusowego wykupu (Dz.U. nr 229, poz. 1948). 

24) Prawo do żądania wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął 
lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia,  
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w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza (przymusowy odkup). W przypadku gdy 
informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w 
trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym 
akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu 
akcjonariusza są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak 
również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od 
akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki (art. 87 ust. 1 
pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej), o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i 
zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny 
nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie 
progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz 
żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

25) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez 
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do 
spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać 
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Art. 400 i 401 Kodeksu Spółek 
Handlowych stosuje się odpowiednio. Uchwała walnego zgromadzenia powinna zostać podjęta na walnym zgromadzeniu, 
którego porządek obrad obejmuje rozpatrzenie wniosku w sprawie tej uchwały. Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie 
uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego 
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

4.6. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 

W dniu 24 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 16 w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji Akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,  
w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii I i Praw do Akcji serii I 
oraz zmiany Statutu. 

Uchwała nr 16 ma następujące brzmienie: 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 24 czerwca 2015 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji serii I i praw do akcji serii I oraz zmiany Statutu 

 

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz na 
podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku 
poz. 94 ze zm.) Walne Zgromadzenie Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. uchwala, co następuje: 

  



DOKUMENT OFERTOWY 

277 

§ 1 [EMISJA AKCJI SERII I] 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) do kwoty nie większej niż 4.130.000 zł 
(słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 1.130.000 zł (słownie: jeden milion  sto 
trzydzieści tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie więcej aniżeli 1.130.000 (słownie: jeden 
milion sto trzydzieści tysięcy) nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

3. Akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

4. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy, kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku. 

5. Akcje serii I opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

6. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku 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). 

7. Akcje serii I i prawa do akcji serii I zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na  Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

8. Akcje serii I i prawa do akcji serii I podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 94 ze zm.). 

 

§ 2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] 

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii I. 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na 
podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do: 

1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, 

2) dokonania podziału akcji serii I na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii I pomiędzy transzami, 

3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii I w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób 
uprawnionych do składania zapisów na akcje serii I w ramach poszczególnych transz, 

4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I,  

5) ustalenia zasad przydziału akcji serii I w ramach poszczególnych transz, 

6) podjęcia wszelkich niezbędnych działań, mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie 
zatwierdzenia prospektu emisyjnego, obejmującego akcje serii I oraz prawa do akcji serii I, 

7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do 
obrotu giełdowego na rynku regulowanym, 

8) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I,  

9) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii I oraz praw do akcji serii I  
w depozycie papierów wartościowych, 

10) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, 

11) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału 
zakładowego, 

12) podjęcia wszelkich innych działań mających na celu realizację postanowień niniejszej uchwały. 

 

§ 4 [ZMIANA STATUTU] 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 
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„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.130.000 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy złotych) i jest 
podzielony na 4.130.000 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden  złoty) 
każda, w tym: 

 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł 
(słownie: jeden złoty) każda, 

 1.910.000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji serii G, imiennych, uprzywilejowanych, o  wartości 
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji, serii H, na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: 
jeden złoty) każda. 

 nie więcej niż 1.130.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.” 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 5 [POSTANOWIENIE KOŃCOWE] 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku została zaprotokołowana w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Romanę Gruskoś, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie (Rep. A nr 2104/2015). 

W toku Walnego Zgromadzenia została przedstawiona opinia Zarządu w następującym brzmieniu: 

 

OPINIA ZARZĄDU BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII I 
ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I 

 

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych 
przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji 
serii I. 

1) W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I jest w pełni 
uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności 
Spółki. Celem strategicznym Spółki jest wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie i pozyskanie dodatkowego kapitału na rynku publicznym. Niezbędne środki finansowe mogą zostać 
pozyskane w drodze publicznej emisji akcji skierowanej do szerokiego grona inwestorów.  

2) Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o mechanizm budowania książki popytu 
(book-building). Na podstawie uzyskanych informacji na temat rynkowej wyceny akcji serii I Zarząd ustali ich cenę emisyjną na 
takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji. 

W dniu 24 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę nr 17 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii H oraz upoważnienia Zarządu do złożenia 
akcji do depozytu. 

Uchwała nr 17 ma następujące brzmienie 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 24 czerwca 2015 roku 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji Spółki serii H 
oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu 

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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) oraz art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity 
Dz.U. z 2014 roku poz. 94 ze zm.) Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. uchwala, co następuje: 
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§ 1. [ZGODA WALNEGO ZGROMADZENIA] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., 

2) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu, 

3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 94 ze zm.). 

 

§ 2. [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do: 

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H do obrotu na rynku 
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

2) złożenia akcji Spółki serii H do depozytu, 

3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H, w tym  
w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii H 
w depozycie papierów wartościowych. 

 

§ 3. [POSTANOWIENIE KOŃCOWE] 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku została zaprotokołowana w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Romanę Gruskoś, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie (Rep. A nr 2104/2015). 

4.7. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI AKCJI 

Zamiarem Emitenta jest, aby emisja Akcji serii I została zarejestrowana w I kwartale 2016 roku. 

4.8. OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA AKCJI 

4.8.1. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU 

Zgodnie z treścią § 10 Statutu zbycie i zastawienie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody albo odmowy zgody na zbycie i zastawienie akcji imiennych Rada Nadzorcza podejmuje w terminie jednego 
miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza zamiaru przeniesienia i zastawienia akcji imiennych. Jeżeli Rada 
Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji, w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru 
przeniesienia akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje imienne za cenę równą cenie zbycia, 
określonej w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. Termin zapłaty za akcje imienne wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od 
przekazania przez Radę Nadzorczą zainteresowanym informacji na temat nabywcy akcji imiennych. W przypadku 
bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje imienne lub niewskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy, akcjonariusz 
może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zgłoszeniu i na wskazanych tam warunkach.  

Ponadto stosownie do brzmienia § 11 Statutu akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo 
pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje 
imienne uprzywilejowane ma obowiązek:  

1) zawiadomienia o zamiarze zbycia na piśmie wszystkich akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz 
Zarządu, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny,  

2) jednoczesnego z zawiadomieniem, zaoferowania przeznaczonych do zbycia akcji wszystkim pozostałym akcjonariuszom, 
posiadającym akcje imienne uprzywilejowane, na warunkach określonych w § 11 ust. 3–8 Statutu. Oferta Akcjonariusza winna 
zawierać dla swej ważności upoważnienie Zarządu do odbioru oświadczeń w przedmiocie przyjęcia oferty.  

W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych, pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne 
uprzywilejowane mogą nabyć akcje oferowane do zbycia za cenę równą cenie zbycia określoną w zawiadomieniu o zamiarze 
zbycia. Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie czternastu 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa 
i przyjęciu oferty. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmą akcje w liczbie przekraczającej 
przeznaczoną do zbycia, Zarząd dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa 
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pierwszeństwa i w drugiej kolejności do liczby akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy, którzy korzystają z prawa 
pierwszeństwa. Zarząd w terminie siedmiu dni, licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o realizacji prawa 
pierwszeństwa, przygotuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje 
oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa 
pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie 
prawa pierwszeństwa wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od przekazania przez Zarząd zainteresowanym listy. W przypadku 
bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego 
w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych bez zachowania trybu 
przewidzianego w postanowieniach Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki. 

Nie istnieją żadne inne ograniczenia w obrocie papierami wartościowymi Emitenta, przewidziane w Statucie. 

4.8.2. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ ORAZ USTAWY O OBROCIE 
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

4.8.2.1. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ 

Z przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej wynikają opisane poniżej obowiązki i ograniczenia oraz sankcje za ich naruszenie.  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy: 

1) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej albo 

2) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce,  
a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej 
ogólnej liczby głosów 

3) którego dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu uległ zmianie o co najmniej 
2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, 
albo o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku 
regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych 

4) którego dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu uległ zmianie o co najmniej 
1% ogólnej liczby głosów 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz emitenta, nie później niż w terminie 4 dni 
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności 
mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku 
regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone 
przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
oraz ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku 
transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na 
koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie 
tych obowiązków. 

Zgodnie z art. 69a ust. 1 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej spoczywają 
również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już 
wyemitowanych akcji spółki publicznej, 

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej, przez co należy rozumieć uzyskanie statusu podmiotu dominującego w spółce 
kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej 
będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub 
pośrednio zależny (art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie Publicznej) 

jak również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy 
czym nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu  
i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz 
którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej 
liczbie głosów o więcej niż: 
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1) 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce 
wynosi mniej niż 33%, 

2) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów  
w tej spółce wynosi co najmniej 33% 

może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie 
mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 

Zgodnie z art. 73 i 74 Ustawy o Ofercie wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania może również nastąpić: 

1) przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej - w tym wypadku konieczne jest ogłoszenie wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów  
(z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym 
mowa poniżej w pkt 2), przy czym: 

a) w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji 
nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, 
połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż 
czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie 
trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo zbycia akcji w liczbie powodującej 
osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który 
pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio 
w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji, 

b) jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w lit. a powyżej, 
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin 
wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 

2) przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej - w tym wypadku konieczne jest ogłoszenie wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, przy czym: 

a) w przypadku gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji 
nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, 
połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż 
czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie 
trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio 
nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji, 

b) jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w lit. a powyżej, 
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin 
wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 
głosów. 

Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o 
Ofercie Publicznej nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki publicznej, w inny sposób 
niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej (tj. czyniąc 
zadość żądaniu wykupienia akcji posiadanych przez innego akcjonariusza, w przypadku gdy osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce publicznej), jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny 
wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej 
w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 
znajduje odpowiednio zastosowanie również w przypadku podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej. 

Zgodnie z art. 75 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, o których mowa: 

1) w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia 
ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki,  

2) w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa: 

a) w wyniku pierwszej oferty publicznej, 

b) w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej. 
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3) w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

a) spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu 
zorganizowanego, 

b) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, przy czym w tym przypadku nie stosuje się art. 5 Ustawy  
o Ofercie Publicznej, zgodnie z którym objęcie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w ramach subskrypcji lub 
sprzedaży na podstawie pierwszej oferty publicznej uważa się za nabycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów 
ustawy. 

c) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym, 

d) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871 ze zm.), 

e) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu 
zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu, przy czym akcje obciążone zastawem, do chwili jego 
wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy 
o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. d powyżej, 

f) w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa: 

1) w art. 72 i art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie: zdematerializowane: akcje innej spółki, kwity 
depozytowe, listy zastawne oraz obligacje emitowane przez Skarb Państwa, 

2) w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne 
zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. 

Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają 
być przedmiotem wezwania, przy czym ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub 
innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu (art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej). Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania. 
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie 
dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne 
jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym 
wezwaniu. 

W okresie między dokonaniem zawiadomienia a zakończeniem wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz 
podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej): 

1) mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony, 

2) nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez 
nie tych akcji, w czasie trwania wezwania, 

3) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki publicznej, której akcji wezwanie 
dotyczy, przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji 
zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji - bezpośrednio pracownikom. 

Zgodnie z art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej po otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego może, najpóźniej na 
3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień 
w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni. 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności wskazanych w żądaniu, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania. 

Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej powinna zostać obliczona  
w sposób określony w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy  
o Ofercie Publicznej, obowiązki w nim określone odpowiednio spoczywają: 
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1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:  

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,  

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego  
w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach 
wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach 
inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, 
jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,  

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania 
prawa głosu, 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do 
sposobu głosowania, 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec 
spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

Obowiązki określone w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 
związane z: 

1) papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według 
własnego uznania, 

2) W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązki określone w tym rozdziale 
mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej 
wlicza się: 

1) po stronie podmiotu dominującego - liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy  
o Ofercie Publicznej - liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, 

3) liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, 
umowy lub przepisu prawa. 

Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie Publiczne j 
nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której 
przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów (art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej). Ponadto podmiot, 
który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 
lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w 
terminie obowiązki określone w tych przepisach (art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zakaz wykonywania prawa głosu 
dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od podmiotu, który nie wykonał 
obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 

1) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie 
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem 
obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
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2) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków 
określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

3) akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zakaz wykonywania prawa głosu dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od 
akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy  o 
Ofercie Publicznej. 

W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 Ustawy  
o Ofercie Publicznej albo art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1-2b Ustawy o Ofercie Publicznej, 
nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych 
ustaw. 

Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej nie stosuje się: 

1) w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa 
odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zadań związanych z organizacją 
rynku regulowanego, 

2) w zakresie przepisu art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w 
celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 powyżej, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do 
wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 

a) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 

b) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o których mowa  
w pkt 1 powyżej, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a Ustawy o Ofercie Publicznej, właściwy dla 
emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

c) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji wskazanych wyżej zadań. 

3) z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, 

4) w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych 
przez: 

a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, 

b) spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa 
w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy, 

c) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi,  

5) w przypadku nabywania akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, spółkę której Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi oraz spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową - w ramach dokonywanych przez nie rozliczeń 
transakcji, 

6) do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, 
wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie Publicznej, pod warunkiem, że: 

a) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu 
niezależnie od podmiotu dominującego, 

b) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, 

c) podmiot dominujący przekaże do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w lit. a 
i b, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających 
portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów. 
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7) z wyjątkiem art. 69, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej - w zakresie dotyczącym 
art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień 
określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych, 

8) z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 1.000.000 zł na każdego kto: 

1) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

2) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, 

3) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

4) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji  
w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

5) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej, 

6) wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie nie wprowadza 
niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, 

7) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

8) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 
79 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

9) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej 
albo art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej, 

10) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 lub art. 79 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, 

11) dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-10, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej 

W decyzji Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności 
wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego 
terminu Komisja Nadzoru Finansowego może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Wydanie decyzji następuje 
po przeprowadzeniu rozprawy. 

4.8.2.2. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

Z przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi wynikają opisane poniżej obowiązki i ograniczenia oraz sankcje za ich 
naruszenie. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi: 

1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

2) dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej,  
o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i pkt 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Zgodnie z art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi każdy kto:  

1) posiada informację poufną w rozumieniu art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z pełnieniem 
funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze,  
a w szczególności:  
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a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci 
albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, lub  

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub  

c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub 
wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 
o podobnym charakterze, lub  

d) maklerzy lub doradcy, lub  

2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo  

3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej 
staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna  

nie może wykorzystywać takiej informacji. W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy również osób 
fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów 
finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, 
jeżeli instrumenty te:  

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw 
członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja,  
której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo  

2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 
członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 
1, 

3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są 
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest 
dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo  

4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena 
lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3.  

Nie stanowi wykorzystywania informacji poufnej:  

1) zawieranie transakcji służących realizacji ustawowych zadań w zakresie polityki pieniężnej lub dewizowej państwa albo 
zarządzania długiem publicznym, zawieranych przez osoby uprawnione do reprezentowania właściwych organów państwowych, 
w tym Narodowego Banku Polskiego, a także przez Europejski System Banków Centralnych, 

2) nabywanie instrumentów finansowych w celu stabilizacji ich ceny w obrocie na rynku regulowanym, w trybie, terminie i na 
warunkach określonych w przepisach, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  

3) nabywanie akcji własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej rachunek, w trybie, terminie i na warunkach 
określonych w przepisach, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

4) wykonanie umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, zawartej na piśmie z datą pewną przed 
uzyskaniem informacji poufnej, 

5) zawieranie transakcji lub nabywanie instrumentów finansowych przez podmiot rozliczający – jeżeli następuje to  
w bezpośrednim związku z dokonywaniem rozliczenia transakcji. 

W przypadku gdy emitent lub wystawca instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, niezależnie od tego, czy transakcje, 
których przedmiotem jest dany instrument, są dokonywane na tym rynku, lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz 
ujawnią informację poufną osobie nieuprawnionej - jest obowiązany, w przypadku gdy ujawnienie było zamierzone, do 
równoczesnego przekazania tej informacji Komisji Nadzoru Finansowego i spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym 
notowane są papiery wartościowe tego emitenta, oraz do publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy  
o Ofercie Publicznej, a w przypadku gdy ujawnienie nastąpiło w sposób niezamierzony, do jej niezwłocznego przekazania, chyba 
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że z odrębnych przepisów albo postanowień stosownej umowy lub statutu wynika obowiązek zachowania przez tę osobę 
poufności tego rodzaju informacji (art. 157 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).  

Zgodnie z art. 159 ust. 1 i 1a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a (tj. 
członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci 
albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze) nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego: 

1) nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności 
prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, 

2) działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę 
osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Przepisów art. 159 ust. 1 i 1a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie stosuje się do czynności dokonywanych:  

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję 
tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego 
okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy  
o Ofercie Publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentam i 
Finansowymi, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, 
albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod 
warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu 
zamkniętego. 

Okresem zamkniętym jest:  

1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 
ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

2) w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 
końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze 
wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport, 

3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem 
zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego 
ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport, 

4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 
dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 
pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

Zgodnie z art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby:  

1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami,  

2) inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających 
wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej  
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są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby 
oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim 
rynku. Przez osoby blisko związane z osobą rozumie się w tym wypadku:  

1) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, 

2) dzieci pozostające na utrzymaniu tej osoby bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  

3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z tą osobą we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co 
najmniej roku, 

4) podmioty:  

a) w których osoba lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub 
nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój  
i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub  

b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w pkt 1-3, lub  

c) z działalności których osoba lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3, czerpią zyski,  

d) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby lub osoby blisko z nią związanej, o której  
mowa w pkt 1-3. 

Emitent jest obowiązany do niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, równocześnie spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe 
tego emitenta, oraz do publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Zgodnie z art. 174 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 
159 ust. 1 lub 1a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć, w drodze decyzji, 
karę pieniężną do wysokości 200.000 zł. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy, a swoje rozstrzygnięcie 
Komisja Nadzoru Finansowego ogłasza w całości lub w części w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego lub 
nakazuje jego ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich, na koszt strony, chyba że spowodowałoby to poniesienie przez 
uczestników obrotu niewspółmiernej szkody lub naraziłoby na poważne niebezpieczeństwo rynki finansowe.  

Zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała 
obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego 
może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100.000 zł, chyba że osoba ta:  

1) zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, 
w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania, 

2) przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji. 

Zgodnie z art. 181 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, wykorzystuje informację poufną, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie, przy czym jeżeli czynu tego dopuszcza się osoba,  
o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, podlega ona grzywnie do 5.000.000 zł 
albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, albo obu tym karom łącznie. 

4.8.3. OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 

1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 
przekracza równowartość 1.000.000.000 EURO lub  

2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EURO, przy czym obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. 
zamiaru przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców (art. 13 
ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
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Obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 ust. 1 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Przeliczenie wartości EURO oraz innych walut obcych na złote oraz wartości 
złotego na euro jest dokonywane według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polsk i w ostatnim 
dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji lub nałożenia kary (art. 5 Ustawy o Ochronie i 
Konkurencji i konsumentów).  

Zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów pojęcie „przejęcie kontroli” obejmuje wszelkie formy 
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców; w szczególności:  

1) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, 
także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie 
porozumień z innymi osobami,  

2) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,  

3) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy 
(przedsiębiorcy zależnego),  

4) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu 
spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,  

5) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),  

6) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego 
przedsiębiorcę.  

Obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji nie podlega zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów):  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO, przy czym obrót obejmuje 
obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 ust. 2 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).  

2) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO, 

3) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz 
jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części 
mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO,   

4) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli 
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo 
udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz 
że: instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; na 
wniosek instytucji finansowej termin. O którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać przedłużony przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji albo udziałów nie była 
w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia (art. 23 Ustawy o  Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów).  

5) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, 
pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

6) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub 
nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana, 

7) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego (art. 15 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).  
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji: 

1) wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona,  
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku (art. 18 Ustawy o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów), 

2) wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy - po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji 
nałożonych przez niego warunków - konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku (art. 19 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów), określając w decyzji termin 
spełnienia warunków i obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć 
obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu 
akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 
udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

3) zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez  
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku (art. 20 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów), 

4) wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w 
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu 
koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności: przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego i może 
ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową (art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, wygasają, 
jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana, przy czym termin ten może zostać przedłużony o 
rok, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 
drodze postanowienia, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może 
spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku (art. 22 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji złożony nie 
później niż 30 dni przed upływem wskazanego wyżej terminu, przedłużyć w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeżeli 
przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne 
ograniczenie konkurencji na rynku (art. 22 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Zgody wydane przez Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą zostać przez niego uchylone jeżeli zostały one 
oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli 
przedsiębiorcy nie spełniają nałożonych na nich warunków, przy czym jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie 
konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 
decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:  

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji, 

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, 

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą 
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.  

Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 
Analogiczną decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może podjąć w przypadku niezgłoszenia zamiaru 
koncentracji oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. W przypadku niewykonania tych decyzji Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym w tym wypadku Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków 
prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego (art. 99 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).  

Stroną postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji jest każdy, kto zgłasza zamiar koncentracji. W przypadku,  
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie konkurencji i Konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje 
przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przy czym w przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za 
pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca 
dominujący. Od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorcy uiszczają 
opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa (art. 94 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Postępowanie 
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia 
(art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). W sprawach szczególnie skomplikowanych, co do których  
z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa Urzędu 
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo 
istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji, wymagających przeprowadzenia badania rynku, 
termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące (art. 96 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów), przy 
czym w przypadku przedstawienia przez przedsiębiorcę warunków określonych w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów termin ten ulega przedłużeniu o 14 dni. 

Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do  
czasu wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna 
zostać wydana, przy czym czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem 
wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub 
upływu przewidzianych przepisami terminów (art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Nie stanowi naruszenia 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni 
to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może 
powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).  

W toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów u każdego przedsiębiorcy może być 
przeprowadzona, w zakresie objętym tym postępowaniem, kontrola na zasadach określonych w przepisach art. 105a – 105q 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Jeżeli przedsiębiorca, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu Konkurencji 
i Konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na tego przedsiębiorcę, w drodze decyzji, 
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, 
(art. 106 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 
wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie (art. 106 ust. 2 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów): 

1) we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, 
podał nieprawdziwe dane, 

2) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy  
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, 

3) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli. 

W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary lub osiągnął 
obrót w wysokości nieprzekraczającej równowartości 100.000 EURO, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
nakładając karę pieniężną uwzględnia średni obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę w trzech kolejnych latach obrotowych, 
poprzedzających rok nałożenia kary. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął obrotu w okresie trzyletnim lub gdy obrót 
przedsiębiorcy nie przekracza 100.000 EURO Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyć na przedsiębiorcę w 
drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10.000 EURO. (art. 106 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów).  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną  
w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji wydanych m.in. na 
podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
oraz koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji (art. 107 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów).  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie:  

1) nie wykonała decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 i 4 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji, 

2) nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych należy uwzględnić w szczególności okoliczności naruszenia przepisów oraz uprzednie 
naruszenie przepisów, a także w przypadku kary pieniężnej, a także okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, a także skutki rynkowe niewykonania decyzji, postanowień lub wyroków (art. 
111 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalając wysokość 
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kar pieniężnych bierze pod uwagę wskazane w przepisach okoliczności łagodzące lub obciążające, które wystąpiły w sprawie. 
Kary pieniężne są płatne w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. W razie upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary pieniężnej odsetek nie 
pobiera się. W przypadku uchylenia bądź zmiany prawomocnej decyzji, których następstwem jest uchylenie kary pieniężnej bądź 
obniżenie jej wysokości, uiszczona kara podlega zwrotowi w części albo w całości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania 
do zwrotu tej kary wraz z odpisem orzeczenia sądu i, w uzasadnionym przypadku, stwierdzeniem jego prawomocności. Przy 
zwrocie kary odsetek nie nalicza się. (art. 112 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

4.8.4. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 139/2004 Z DNIA 20 STYCZNIA 2004 ROKU 
W SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw co do zasady dokonanie koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym wymaga dokonania zgłoszenia Komisji Europejskiej przy czym koncentracje o wymiarze 
wspólnotowym zgłasza się przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu 
kontrolnego pakietu akcji (art. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw). Zgłoszenia można również 
dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub,  
w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod 
warunkiem że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Koncentracja polegająca na łączeniu się w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) lub przejęciu wspólnej kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 
lit. b) Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw zgłaszana jest w zależności od przypadku wspólnie przez 
strony uczestniczące w połączeniu lub przez przejmujących wspólną kontrolę. We wszystkich innych przypadkach zgłoszenie jest 
dokonywane przez osobę lub przedsiębiorstwo przejmujące kontrolę nad całością lub częścią jednego lub więcej 
przedsiębiorstw. 

W rozumieniu art. 1 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw koncentracja ma wymiar wspólnotowy, 
jeżeli: 

1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000 mln EURO oraz łączny obrót 
przypadający na Unię Europejską, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln 
EURO, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

2) w przypadku koncentracji, która nie osiąga progów ustanowionych w pkt 1: 

a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2.500 mln EURO; 

b) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 
więcej niż 100 mln EURO; 

c) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów lit. b) łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EURO; oraz 

d) łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej 
niż 100 mln EURO, 

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

Łączny obrót jest obliczany zgodnie zasadami, określonymi w art. 5 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw. 

Koncentracja występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli wynika z: 

1) łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw (art. 3 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw); lub 

2) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej 
przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw, czy to 
wartościowych drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób 
(art. 3 ust. 1 lit. b Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw). Tego typu koncentrację stanowi również 
utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego 
(art. 3 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw). 

Podstawę kontroli mogą stanowić prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które oddzielnie bądź wspólnie i uwzględniając 
okoliczności faktyczne lub prawne, dają możliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w szczególności 
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przez: własność lub prawo użytkowania całego lub części aktywów przedsiębiorstwa; prawa lub umowy przyznające decydujący 
wpływ na skład, głosowanie lub decyzje organów przedsiębiorstwa. Kontrolę przejmują osoby lub przedsiębiorstwa, które: 

1) są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów; lub 

2) nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają uprawnienia 
wykonywania wypływających z nich praw. 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw koncentracja nie występuje jednak  
w przypadku, gdy: 

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje 
transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają 
papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu  
w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem 
że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź 
zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty 
nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy 
udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu; 

2) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego dotyczącym 
likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań; 

3) przejęcie, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej 
przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw, 
przeprowadzane jest przez holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 
1978 roku ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w sprawie rocznych 
sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, jednakże pod warunkiem że prawa głosu w odniesieniu do holdingu 
wykonywane są, w szczególności w stosunku do mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych 
przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, 
bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

Komisja Europejska dokonuje oceny koncentracji celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem dokonuje, 
uwzględniając: 

1) potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia między innymi struktury 
wszystkich danych rynków oraz rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych w Unii 
Europejskiej lub poza nią; 

2) pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości dostępne dla 
dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy 
podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu 
technicznego i gospodarczego, pod warunkiem że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla 
konkurencji. 

Za zgodną ze wspólnym rynkiem uznaje się koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na 
wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej. Za 
niezgodną ze wspólnym rynkiem uznaje się z kolei koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na 
wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej (art. 2 ust. 2 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw). 

W celu stwierdzenia czy utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa stanowiące koncentrację ma na celu lub skutkuje koordynacją 
zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw, które pozostają samodzielne, jest zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem koordynacja 
taka oceniania jest zgodnie z kryteriami art. 81 ust. 1 i 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dokonując takiej oceny 
Komisja Europejska bierze pod uwagę w szczególności, czy: 

1) dwie lub więcej firm macierzystych utrzymuje, w znaczącym stopniu, swoją działalność na tym samym rynku co wspólne 
przedsiębiorstwo lub na rynku, który stanowi poprzednie lub następne ogniwo rynku w stosunku do tego wspólnego 
przedsiębiorstwa, lub na rynku sąsiednim ściśle powiązanym z tym rynkiem, 

2) koordynacja, będąca bezpośrednim wynikiem utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, daje zainteresowanym 
przedsiębiorstwom możliwość eliminowania konkurencji w zakresie znacznej części produktów lub usług, o których mowa.  

W przypadku gdy Komisja Europejska stwierdza, że zgłaszana koncentracja objęta jest zakresem Rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, publikuje ona fakt zgłoszenia, podając jednocześnie nazwy zainteresowanych przedsiębiorstw, 
kraj ich pochodzenia, charakter koncentracji oraz odnośne sektory gospodarki. Komisja Europejska uwzględnia uzasadniony 
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interes przedsiębiorstw w odniesieniu do ochrony ich tajemnic handlowych (art. 4 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw). 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw przed dokonaniem zgłoszenia 
koncentracji osoby lub przedsiębiorstwa, mogą poinformować Komisję Europejską, w drodze złożenia uzasadnionego wniosku, iż 
koncentracja może znacząco wpłynąć na konkurencję na rynku Państwa Członkowskiego, który reprezentuje wszystkie cechy 
odrębnego rynku i z tego względu powinny zostać zbadane, w całości lub w części, przez to Państwo Członkowskie. Komisja 
Europejska niezwłocznie przekazuje taki wniosek do wszystkich Państw Członkowskich. Państwo Członkowskie wymienione 
w uzasadnionym wniosku powinno, w terminie 15 dni od otrzymania wniosku, wyrazić zgodę lub sprzeciw wobec wniosku o 
odesłanie sprawy. W przypadku gdy Państwo Członkowskie nie podejmie takiej decyzji w tym terminie, uważa się tym samym, iż 
wyraziło zgodę. O ile Państwo Członkowskie nie wyrazi sprzeciwu, Komisja Europejska, jeśli uzna, iż istnieje taki odrębny rynek, 
oraz iż koncentracja może mieć znaczący wpływ na konkurencję na tym rynku, może zdecydować o odesłaniu sprawy, w całości 
lub w części, do właściwych władz tego Państwa Członkowskiego, mając na względzie stosowanie przepisów krajowego prawa 
tego Państwa Członkowskiego dotyczącego konkurencji. Decyzja o tym, czy odesłać sprawę zostaje podjęta w terminie 25 dni 
roboczych, począwszy od dnia otrzymania przez Komisję Europejską uzasadnionego wniosku. Komisja Europejską informuje o 
swojej decyzji pozostałe Państwa Członkowskie i zainteresowane osoby lub przedsiębiorstwa. Jeżeli Komisja Europejska nie 
podejmie decyzji w tym terminie, uznaje się tym samym, iż decyzja o odesłaniu sprawy została podjęta zgodnie z wnioskiem 
złożonym przez zainteresowane osoby lub przedsiębiorstwa. Jeżeli Komisja Europejska zdecyduje lub uznaje się, iż podjęła 
decyzję o odesłaniu całej sprawy, nie dokonuje się żadnego zgłoszenia i stosuje się przepisy krajowego prawa dotyczącego 
konkurencji.  

Zgodnie z art. 4 ust. 5 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw w przypadku koncentracji, która nie ma 
wymiaru wspólnotowego i która może być poddana zbadaniu zgodnie z krajowym prawem dotyczącym konkurencji co najmniej 
przez trzy Państwa Członkowskie, osoby lub przedsiębiorstwa, mogą, przed dokonaniem zgłoszenia do właściwych władz, 
poinformować Komisję Europejską za pośrednictwem uzasadnionego wniosku, że koncentracja powinna zostać zbadana przez 
Komisję Europejską. Komisja Europejska niezwłocznie przesyła wniosek do wszystkich Państw Członkowskich. Każde Państwo 
Członkowskie uprawnione do badania koncentracji zgodnie z przepisami jego krajowego prawa dotyczącego konkurencji może w 
terminie 15 dni roboczych od otrzymania uzasadnionego wniosku wyrazić swój sprzeciw wobec wniosku o odesłanie sprawy. W 
przypadku gdy jedno takie Państwo Członkowskie wyraziło swój sprzeciw w terminie 15 dni roboczych, sprawa nie zostaje 
odesłana. Komisja Europejska niezwłocznie informuje wszystkie Państwa Członkowskie i zainteresowane osoby lub 
przedsiębiorstwa o każdym przypadku takiego sprzeciwu. W przypadku gdy żadne Państwo Członkowskie nie wyraziło swojego 
sprzeciwu w terminie 15 dni roboczych, uznaje się, że koncentracja ma wymiar wspólnotowy i zgłoszona zostaje do Komisji 
Europejskiej. W takich sytuacjach żadne Państwo Członkowskie nie stosuje wobec koncentracji przepisów krajowego prawa 
dotyczącego konkurencji. 

Na zasadach określonych w art. 22 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw jedno lub więcej Państw 
Członkowskich może złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o zbadanie wszelkiej koncentracji, która nie ma wymiaru 
wspólnotowego w rozumieniu art. 1 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, ale ma wpływ na handel 
pomiędzy Państwami Członkowskimi i zagraża w sposób znaczący konkurencji na terytorium Państwa Członkowskiego lub 
państw składających wniosek. Wniosek taki składany jest najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia koncentracji 
lub, jeżeli zgłoszenie nie jest wymagane, powiadomienia danego Państwa Członkowskiego w inny sposób. Komisja Europejska 
niezwłocznie informuje właściwe władze Państw Członkowskich i zainteresowane przedsiębiorstwa o wszelkich otrzymanych 
wnioskach. Każde inne Państwo Członkowskie ma prawo przyłączenia się do pierwotnego wniosku w ciągu 15 roboczych dni od 
daty poinformowania go przez Komisję Europejską o pierwotnym wniosku. Wszelkie krajowe terminy odnoszące się do 
koncentracji są zawieszone dopóki, zgodnie z procedurą określoną w art. 22 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, nie zostanie podjęta decyzja, gdzie należy przeprowadzić zbadanie koncentracji. Natychmiast po 
poinformowaniu Komisji Europejskiej i zainteresowanych przedsiębiorstw przez Państwo Członkowskie, że nie zamierza 
przyłączyć się do wniosku, zawieszenie terminów krajowych zostaje odwołane. Komisja Europejska może podjąć decyzję o 
zbadaniu koncentracji, jeśli stwierdzi, iż zakłóca ona handel pomiędzy Państwami Członkowskimi i zagraża znaczącym 
zakłóceniem konkurencji na terytorium Państwa Członkowskiego lub państw składających wniosek. W przypadku gdy Komisja 
Europejska nie podejmie decyzji w oznaczonym terminie uznaje się, iż przyjęła decyzję o zbadaniu koncentracji zgodnie ze 
złożonym wnioskiem. Państwo Członkowskie lub Państwa po złożeniu wniosku nie stosują do koncentracji krajowych przepisów 
prawnych dotyczącego konkurencji. Komisja Europejska może również poinformować jedno lub więcej Państw Członkowskich, iż 
stwierdziła, że jej zdaniem koncentracja spełnia kryterium z art. 22 ust. 1 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw. W takim przypadku Komisja Europejska może wezwać to Państwo Członkowskie lub te Państwa Członkowskie 
do złożenia stosownego wniosku. 

Komisja Europejska bada zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu, przy czym w przypadku gdy stwierdzi, że: 

1) zgłaszana koncentracja nie wchodzi w zakres rozporządzenia fakt ten odnotowywany jest w formie decyzji (art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), 
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2) chociaż zgłaszana koncentracja podlega zakresowi rozporządzenia, ale nie wzbudza poważnych wątpliwości co do jej 
zgodności ze wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o niezgłoszeniu sprzeciwu i stwierdza, że jest ona zgodna ze wspólnym 
rynkiem; Komisja Europejska może załączyć do decyzji warunki i obowiązki zmierzające do zapewnienia, iż zainteresowane 
przedsiębiorstwa wywiązały się ze złożonych wobec Komisji Europejskiej zobowiązań zapewniających zgodność koncentracji ze 
wspólnym rynkiem (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), 

3) zgłaszana koncentracja podlega zakresowi rozporządzenia i wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności ze wspólnym 
rynkiem, podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw), 

4) po dokonaniu zmian przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgłoszona koncentracja nie rodzi więcej poważnych wątpliwości, 
uznaje koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (art. 6 ust. 2 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw). 

Komisja Europejska może odwołać swoją decyzję, podjętą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. b Rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw w przypadku gdy: 

1) decyzję podjęto w oparciu o nieprawidłowe informacje, za które odpowiedzialne jest jedno z przedsiębiorstw lub które zostały 
uzyskane w wyniku oszustwa; lub 

2) zainteresowane przedsiębiorstwa naruszyły zobowiązanie załączone do decyzji. 

W tym wypadku Komisja Europejska może podjąć decyzję zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw bez ograniczeń czasowych, wynikających z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw. 

Komisja Europejska bezzwłocznie powiadamia o swojej decyzji zainteresowane przedsiębiorstwa oraz właściwe władze Państw 
Członkowskich. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw koncentracja o wymiarze wspólnotowym lub 
mająca zostać zbadana przez Komisję Europejską zgodnie z art. 4 ust. 5 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, nie zostaje wprowadzona w życie ani przed jej zgłoszeniem, ani do czasu uznania jej za zgodną ze wspólnym 
rynkiem, stosownie do decyzji, podjętej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 1 lub art. 8 ust. 2, lub na podstawie domniemania, 
zgodnie z art. 10 ust. 6 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Ważność każdej transakcji zawartej z 
naruszeniem ograniczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uzależniona jest od decyzji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub 
art. 8 ust. 1, 2 lub 3 lub na zasadzie domniemania na mocy art. 10 ust. 6 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, nie wpływa jednakże na ważność transakcji w obrocie papierami wartościowymi łącznie z tymi wymienialnymi 
na inne papiery wartościowe, dopuszczonymi do obrotu na rynku takim jak giełda papierów wartościowych, chyba że kupujący i 
sprzedający wiedzieli lub powinni byli wiedzieć, że transakcja dokonana została z naruszeniem wskazanego wyżej ograniczenia. 
Ograniczenie, o którym wyżej mowa, nie dotyczy publicznej oferty przejęcia lub serii transakcji w obrocie papierami 
wartościowymi, łącznie z tymi wymienialnymi na inne papiery wartościowe dopuszczonymi do obrotu na rynku, takim jak giełda 
papierów wartościowych, dzięki czemu kontrola jest przejmowana przez różnych sprzedających, pod warunkiem że: 

1) koncentracja została niezwłocznie zgłoszona Komisji Europejskiej; oraz 

2) nabywca nie wykonuje prawa głosu związanego z papierami wartościowymi, o których mowa, lub robi to tylko dla utrzymania 
pełnej wartości swych inwestycji na podstawie odstępstwa od wskazanych zobowiązań udzielonego na wniosek przez Komisję 
Europejską. Wniosek o udzielenie odstępstwa musi być uzasadniony. Komisja Europejska, podejmując decyzję, bierze pod uwagę 
między innymi skutki zawieszenia dla jednego lub większej liczby zainteresowanych przedsiębiorstw wywołane koncentracją lub 
dla strony trzeciej oraz zagrożenie dla konkurencji spowodowane koncentracją. Odstępstwo takie może podlegać warunkom i 
obowiązkom w celu zapewnienia warunków skutecznej konkurencji. O odstępstwo można wystąpić i może ono zostać udzielone 
w dowolnym czasie, także przed zgłoszeniem lub po zawarciu transakcji. 

W przypadku gdy Komisja Europejska wydaje decyzję: 

1) uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem gdy stwierdzi, że zgłaszana koncentracja spełnia kryterium 
ustanowione w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, oraz w przypadkach, o których 
mowa w art. 2 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, spełnia kryteria ustanowione w art. 81 ust. 
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przy czym decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem 
obejmuje również ograniczenia bezpośrednio związane i niezbędne dla dokonania koncentracji (art. 8 ust. 1 Rozporządzenia WE 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), 

2) uznającą koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem również w przypadku gdy stwierdzi, że po zmianach 
przeprowadzonych przez zainteresowane przedsiębiorstwa zgłaszana koncentracja spełnia kryterium ustanowione w art. 2 ust. 2 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 4 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, spełnia kryteria ustanowione w art. 81 ust. 3 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przy czym w do swojej decyzji może załączyć warunki i obowiązki zmierzające do zapewnienia, 
że zainteresowane przedsiębiorstwa spełniają zobowiązania podjęte wobec Komisji Europejskiej zapewniające, iż koncentracja 
jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem obejmuje również 
ograniczenia bezpośrednio związane i niezbędne dla dokonania koncentracji (art. 8 ust. 2 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli  
łączenia przedsiębiorstw). 

3) uznającą koncentrację za niezgodną ze wspólnym rynkiem gdy stwierdzi, że koncentracja spełnia kryterium ustanowione  
w art. 2 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, oraz, w przypadkach, o których mowa w art. 2 
ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, nie spełnia kryteriów ustanowionych w art. 81 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 8 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw),  

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw)Komisja Europejska może: 

1) wymagać od zainteresowanych przedsiębiorstw rozwiązania koncentracji, szczególnie poprzez rozwiązanie łączenia lub zbycie 
wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów, w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji; w przypadku gdy 
nie jest możliwe poprzez rozwiązanie koncentracji przywrócenie stanu, jaki miał miejsce przed dokonaniem koncentracji, 
Komisja Europejska może przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne do przywrócenia takiego stanu w jak największym 
stopniu. 

2) nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż zainteresowane przedsiębiorstwa 
rozwiążą ją lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego zgodnie z jej decyzją 

w przypadku gdy stwierdzi, że koncentracja została już dokonana i że koncentracja została uznana za niezgodną ze wspólnym 
rynkiem; lub została dokonana z naruszeniem warunku załączonego do wcześniej podjętej decyzji, i stwierdzono, iż w przypadku 
braku takiego warunku koncentracja spełniłaby kryterium ustanowione w art. 2 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw lub, w przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, nie spełniłaby kryteriów ustanowionych w art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Komisja Europejska może przedsięwziąć pośrednie środki niezbędne w celu odbudowy lub utrzymania warunków skutecznej 
konkurencji, w przypadku gdy koncentracja: 

1) została już dokonana z naruszeniem art. 7 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, oraz decyzja 
odnośnie do zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem nie została jeszcze podjęta; 

2) została już dokonana z naruszeniem warunku dołączonego do decyzji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 8 ust. 2 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; 

3) została już dokonana i jest uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem. 

Zgodnie z art. 8 ust. 6 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska może odwołać swoją 
decyzję podjętą zgodnie z art. 8 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw w przypadku, gdy: 

1) stwierdzenie zgodności jest oparte na nieprawidłowych informacjach, za które odpowiedzialne jest jedno z przedsiębiorstw 
lub które zostały uzyskane w wyniku oszustwa; lub 

2) zainteresowane przedsiębiorstwa naruszyły obowiązek przewidziany w decyzji. 

Komisja Europejska może podjąć decyzję na podstawie art. 8 ust. 1 lub 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, nie będąc związana terminem określonym w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, w przypadku gdy: 

1) stwierdzi, iż koncentracja została dokonana: z naruszeniem warunku przewidzianego w decyzji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; lub z naruszeniem warunku przewidzianego w decyzji zgodnie z 
art. 8 ust. 2 oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kiedy stwierdzono,  
iż w przypadku braku warunku koncentracja mogłaby rodzić poważne wątpliwości co do zgodności koncentracji ze wspólnym 
rynkiem; lub 

2) decyzja została odwołana stosownie do art. 8 ust. 6 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

Komisja Europejska niezwłocznie powiadamia o swojej decyzji zainteresowane przedsiębiorstwa i właściwe władze Państw 
Członkowskich. 

Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska może, przez decyzję 
zgłoszoną bezzwłocznie zainteresowanym przedsiębiorstwom i właściwym władzom pozostałych Państw Członkowskich, 
skierować zgłaszaną koncentrację do właściwych władz danego Państwa Członkowskiego. W ciągu 15 dni roboczych od daty 
otrzymania kopii zgłoszenia Państwo Członkowskie, z własnej inicjatywy lub na prośbę Komisji Europejskiej, może powiadomić 
Komisję Europejską, która zawiadamia zainteresowane przedsiębiorstwa, o tym, że: 
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1) koncentracja grozi znaczącym zakłóceniem konkurencji na rynku tego Państwa Członkowskiego, który ma wszelkie cechy 
odrębnego rynku; lub 

2) koncentracja zakłóciłaby konkurencję na rynku tego Państwa Członkowskiego, który ma wszelkie cechy odrębnego rynku i nie 
stanowi on znacznej części wspólnego rynku. 

Jeżeli Komisja uzna, uwzględniając rynek produktów i usług, o których mowa, oraz referencyjny rynek geograficzny w rozumieniu  
art. 9 ust. 7 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, że istnieje taki odrębny rynek i występuje takie 
zagrożenie: 

1) zajmuje się samodzielnie daną sprawą zgodnie z rozporządzeniem; lub 

2) przekazuje sprawę, w całości lub w części, właściwym władzom danego Państwa Członkowskiego w celu zastosowania prawa 
krajowego tego państwa dotyczącego konkurencji. 

Jeżeli jednakże Komisja Europejska uważa, że taki odrębny rynek lub zagrożenie nie istnieje, podejmuje decyzję w tym względzie, 
którą kieruje do danego Państwa Członkowskiego, i samodzielnie zajmuje się sprawą zgodnie z rozporządzeniem. 

Komisja Europejska podejmuje decyzję o odesłaniu lub nie, w przypadku, gdy: 

1) na zasadzie ogólnej w okresie przewidzianym w art. 10 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw w przypadku, gdy Komisja Europejska nie wszczęła postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; lub 

2) w terminie najpóźniej 65 dni roboczych od zgłoszenia koncentracji, w przypadku gdy Komisja Europejska wszczęła 
postępowanie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c), bez podejmowania działań przygotowawczych w celu przyjęcia niezbędnych środków 
zgodnie z art. 8 ust. 2, 3 lub 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw w celu utrzymania lub 
przywrócenia skutecznej konkurencji na danym rynku. Jeżeli w ciągu 65 dni roboczych,  Komisja Europejska, pomimo monitu ze 
strony danego Państwa Członkowskiego, nie podjęła decyzji o odesłaniu sprawy ani nie podjęła działań przygotowawczych, to 
uważa się, że podjęła ona decyzję o odesłaniu sprawy do danego Państwa Członkowskiego. Właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego, bez uzasadnionej zwłoki, podejmują decyzję odnośnie do danej sprawy w ciągu 45 dni roboczych po odesłaniu 
sprawy przez Komisję Europejską, zawiadamiając zainteresowane przedsiębiorstwa o wynikach wstępnej oceny koncentracji  
i o proponowanych działaniach na przyszłość, o ile takie zaproponuje. Dane Państwo Członkowskie może wyjątkowo zawiesić ten 
termin, jeżeli stosowne informacje nie zostały mu przekazane przez zainteresowane przedsiębiorstwa, jak stanowi krajowe 
prawo danego państwa dotyczące konkurencji. W przypadku gdy zgłoszenie jest wymagane stosownie do zapisów prawa 
krajowego, okres 45 dni roboczych rozpoczyna się od dnia roboczego po dniu, w którym właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego otrzymały kompletne zgłoszenie. Zainteresowane Państwo Członkowskie może podjąć jedynie środki 
bezwzględnie konieczne dla zapewnienia lub przywrócenia skutecznej konkurencji na danym rynku. 

Z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw decyzje określone w art. 6 ust. 1 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw muszą być podjęte najdalej w ciągu 25 dni roboczych. Termin 
ten rozpoczyna się od następnego dnia po wpłynięciu zgłoszenia lub, jeżeli informacje, które mają być dostarczone wraz ze 
zgłoszeniem są niekompletne, w dniu roboczym następującym po otrzymaniu kompletnych informacji. Termin ten może zostać 
przedłużony do 35 dni roboczych, jeżeli Komisja Europejska otrzyma wniosek od Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 9 ust. 2 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw lub jeżeli zainteresowane przedsiębiorstwo, stosownie do art. 6  
ust. 2 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, złoży zobowiązanie zapewniające zgodność koncentracji 
ze wspólnym rynkiem. 

Decyzje podjęte zgodnie z art. 8 ust. 1 lub 2 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, dotyczące 
zgłaszanych koncentracji, podejmowane są bezzwłocznie po stwierdzeniu, że poważne wątpliwości określone w art. 6 ust. 1 lit. c) 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, zostały wyeliminowane, w szczególności w wyniku zmian 
dokonanych przez zainteresowane przedsiębiorstwa i najpóźniej w nieprzekraczalnym terminie ustanowionym w art. 10 ust. 3 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

Z zastrzeżeniem art. 8 ust. 7 decyzje podjęte zgodnie z art. 8 ust. 1–3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw dotyczące zgłaszanych koncentracji podejmowane są nie później niż w ciągu 90 dni roboczych od daty wszczęcia 
postępowania. Termin ten może zostać przedłużony do 105 dni roboczych, jeżeli zainteresowane przedsiębiorstwo, zgodnie z 
art. 8 ust. 2 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, złoży zobowiązanie zapewniające zgodność 
koncentracji ze wspólnym rynkiem, chyba że zobowiązanie, o którym mowa zostało złożone przed upływem 55 dni roboczych od 
daty wszczęcia postępowania (art. 10 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw). 

Ustanowione terminy są również wydłużone, jeśli strony dokonujące zgłoszenia skierują wniosek o przedłużenie nie później niż 
15 dni roboczych od dnia rozpoczęcia postępowania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw. Strony dokonujące zgłoszenia mogą złożyć tylko jeden taki wniosek. Również terminy ustanowione w 
pierwszym akapicie mogą zostać przedłużone przez Komisję za zgodą stron dokonujących zgłoszenia, w każdej chwili począwszy 



DOKUMENT OFERTOWY 

298 

od dnia rozpoczęcia postępowania. Całkowity czas przedłużenia lub przedłużeń wynikających z niniejszego akapitu nie może 
przekroczyć 20 dni roboczych. 

Terminy określone w art. 10 ust. 1 i 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw zostają wyjątkowo  
w zawieszeniu, w przypadku gdy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialne jest jedno z przedsiębiorstw uczestniczących  
w koncentracji, Komisja Europejska musiała wystąpić z wnioskiem o informacje poprzez decyzję zgodnie z art. 11 lub nakazać 
przeprowadzenie inspekcji poprzez decyzję zgodnie z art. 13 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

W przypadku gdy Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok uchylający w całości lub w części decyzję Komisji Europejskiej podjętą 
zgodnie z terminem określonym w art. 10 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, w celu przyjęcia 
decyzji zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, koncentracja zostaje ponownie 
poddana zbadaniu przez Komisję pod kątem bieżącej sytuacji na rynku. Strony zgłaszające niezwłocznie dokonują nowego 
zgłoszenia lub uzupełniają pierwotne zgłoszenie, jeżeli pierwotne zgłoszenie stanie się niekompletne ze względu na zmiany 
zaistniałe w warunkach rynkowych lub dostarczonych informacjach. W przypadku gdy zmiany takie nie wystąpią, strony 
niezwłocznie potwierdzają ten fakt. Terminy liczone są od dnia następującego po dniu otrzymania kompletnej informacji 
zamieszczonej w nowym zgłoszeniu, uzupełniającym zgłoszeniu lub certyfikacji. 

W przypadku gdy Komisja Europejska nie podjęła decyzji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub art. 8 ust. 2 lub 3 Rozporządzenia 
WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw w nieprzekraczalnych terminach ustanowionych odpowiednio w art. 10 ust. 1  
i 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, uważa się koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem.  

Na zasadach określonych w art. 11 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska w celu 
wykonania powierzonych jej zadań może za pośrednictwem prostego wniosku lub decyzji uzyskać wszystkie konieczne 
informacje od rządów i właściwych władz Państw Członkowskich, od osób określonych w art. 3 ust. 1 lit. b) oraz od 
przedsiębiorstw i związków przedsiębiorstw. Dodatkowo wykonując powierzone zadania Komisja Europejska może wszcząć 
wszelkie konieczne inspekcje w przedsiębiorstwach i związkach przedsiębiorstw (art. 13 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw). W tym celu urzędnicy i inne osoby upoważnione przez Komisję do przeprowadzania inspekcji są 
uprawnione do: 

1) wstępu do wszystkich pomieszczeń, na teren i do środków przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw; 

2) badania ksiąg i innych rejestrów handlowych, niezależnie od formy, w jakiej są przechowywane; 

3) pobrania lub żądania kopii lub wypisów z ksiąg lub rejestrów handlowych; 

4) oplombowania wszelkich pomieszczeń przedsiębiorstwa i ksiąg lub rejestrów handlowych na okres i w stopniu niezbędnym do 
przeprowadzenia inspekcji; 

5) wymagania od przedstawiciela lub członka personelu przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw wyjaśnień odnośnie do 
pewnych faktów i dokumentów dotyczących głównego przedmiotu sprawy oraz celu inspekcji i notowania ich wypowiedzi. 

Przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw mają obowiązek podporządkować się inspekcji zarządzonej decyzją Komisji 
Europejskiej, podjętą po konsultacji z właściwymi władzami Państwa Członkowskiego, na którego terytorium zostanie 
przeprowadzona inspekcja (art. 13 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw). Na wniosek Komisji 
Europejskiej właściwe władze Państw Członkowskich wszczynają inspekcje, które Komisja Europejska uzna za konieczne zgodnie 
z art. 13 ust. 1 lub nakaże przez decyzję na mocy art. 13 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 
Urzędnicy właściwych władz Państw Członkowskich odpowiedzialni za przeprowadzenie inspekcji, jak również urzędnicy 
upoważnieni lub mianowani przez nie, wykonują swoje kompetencje stosownie do ich prawa krajowego (art. 12 Rozporządzenia 
WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw). 

Komisja Europejska może w formie decyzji nałożyć na osoby określone w art. 3 ust. 1 lit. b Rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw, grzywny w wysokości nieprzekraczającej 1 % 
łącznego obrotu danego przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw, w rozumieniu art. 5 Rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, w przypadku gdy umyślnie lub nieumyślnie: 

1) udzielają one informacji nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd przy wnioskowaniu, certyfikacji, zgłoszeniu lub 
uzupełnieniu ich, zgodnie z art. 4, art. 10 ust. 5 lub art. 22 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; 

2) udzielają one informacji nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd w odpowiedzi na wniosek zgodnie z art. 11 ust. 2 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; 

3) udzielają one informacji nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd w odpowiedzi na wniosek złożony 
poprzez decyzję podjętą zgodnie z art. 11 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw lub nie podają 
informacji w wyznaczonym terminie; 
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4) okazują wymagane księgi lub inne rejestry handlowe związane z działalnością w niekompletny sposób w trakcie inspekcji 
zgodnie z art. 13 lub odmawiają podporządkowania się inspekcji zarządzonemu przez decyzję podjętą zgodnie z art. 13 ust. 4 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; 

5) w odpowiedzi na pytanie zadane zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw: 

a) podają nieprawidłową lub wprowadzającą w błąd odpowiedź, 

b) nie sprostowują w terminie określonym przez Komisję Europejską nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających  
w błąd odpowiedzi udzielonych przez członka personelu, 

lub 

c) nie udzielają bądź odmawiają udzielenia kompletnej odpowiedzi odnośnie do faktów dotyczących przedmiotu sprawy i celu 
inspekcji nakazanej decyzją podjętą zgodnie z art. 13 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; 

6) zostały złamane plomby założone przez urzędników lub inne osoby towarzyszące upoważnione przez Komisję zgodnie  
z art. 13 ust. 2 lit. d Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

Komisja Europejska może w formie decyzji nałożyć na osoby, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. b Rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, lub na zainteresowane przedsiębiorstwa grzywny nieprzekraczające 10 % łącznego obrotu 
zainteresowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw,  
w przypadku gdy umyślnie lub nieumyślnie: 

1)  nie zgłaszają one koncentracji zgodnie z art. 4 lub art. 22 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw przed jej dokonaniem, chyba że są one wyraźnie do tego upoważnione na mocy art. 7 ust. 2 lub na mocy decyzji 
podjętej zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; 

2) dokonują one koncentracji z naruszeniem art. 7 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; 

3) dokonują one koncentracji uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem na mocy decyzji podjętej zgodnie z art. 8 ust. 3 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw lub nie stosują się do innych środków zarządzonych decyzją 
podjętą zgodnie z art. 8 ust. 4 lub 5 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; 

4) nie wywiązują się one z warunku lub obowiązku nałożonego decyzją podjętą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 3 lub art. 8 
ust. 2 akapit drugi Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

Ustalając wysokość grzywny, Komisja Europejska jest zobowiązana brać pod uwagę rodzaj, ciężar i czas trwania naruszenia. 
Decyzje Komisji Europejskiej podejmowane zgodnie z art. 14 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw nie mają charakteru karnoprawnego. 

Komisja Europejska może w drodze decyzji nałożyć na osoby określone w art. 3 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw okresowe kary pieniężne w wysokości 
nieprzekraczającej 5 % średniego łącznego obrotu dziennego zainteresowanego przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw, w 
rozumieniu art. 5 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw za każdy roboczy dzień zwłoki liczony od dnia 
podanego w decyzji, w celu przymuszenia do: 

1) udzielenia kompletnych i prawidłowych informacji wymaganych decyzją wydaną zgodnie z art. 11 ust. 3 Rozporządzenia WE w 
sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; 

2) poddania się inspekcji zarządzonej decyzją wydaną zgodnie z art. 13 ust. 4 Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw; 

3) spełnienia obowiązku nałożonego decyzją podjętą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 3 lub art. 8 ust. 2, akapit drugi 
Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; lub 

4) stosowania się do wszelkich środków zarządzonych decyzją podjętą zgodnie z art. 8 ust. 4 lub 5 Rozporządzenia WE w sprawie  
kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

W przypadku gdy osoby określone w art. 3 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw wykonały obowiązek, dla którego nałożono okresową karę pieniężną w celu 
przymuszenia jego spełnienia, Komisja Europejska może ustalić ostateczną wysokość okresowych kar pieniężnych na poziomie 
niższym niż ten, który wynikałby z pierwotnej decyzji. 

4.9. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W 
ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Informacje na temat obowiązkowych ofert przejęcia zostały podane wyżej w pkt 4.8.2. 
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W przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej uregulowane zostały: instytucja przymusowego wykupu (art. 82 Ustawy o Ofercie 
Publicznej) oraz instytucja przymusowego odkupu akcji (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

1) Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki (art. 87 ust. 1 pkt 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej), osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech 
miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 
posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę przymusowego wykupu, ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy  
o Ofercie Publicznej, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż 
lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym 
wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 
żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. 
Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem 
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż 
na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje 
spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na 
temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.  

Szczegółowy sposób ogłaszania informacji o zamiarze nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu i szczegółowe warunki 
nabywania akcji rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w 
drodze przymusowego wykupu (Dz.U. nr 229, poz. 1948). 

2) Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który 
osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od 
dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza (przymusowy odkup). W 
przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej 
wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w 
którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 
Żądaniu akcjonariusza są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia 
akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki (art. 87 
ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej), o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami 
dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do 
otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, przy czym jeżeli osiągnięcie lub 
przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, 
akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

4.10. WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE 
W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO I BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 

W ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego nie były dokonywane publiczne oferty przejęcia w stosunku 
do kapitału Emitenta. 

 

4.11. INFORMACJE NA TEMAT POTRĄCANYCH U ŹRÓDŁA PODATKACH OD DOCHODU UZYSKIWANEGO Z PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POTRĄCANIE PODATKÓW U ŹRÓDŁA 

Z uwagi na to, że w Prospekcie Emisyjnym zostały opisane jedynie ogólne informacje na temat potrącanych u źródła podatków 
od dochodu (przychodu) uzyskiwanego z papierów wartościowych, inwestorzy zainteresowani szczegółowymi kwestiami powinni 
skorzystać z usług świadczonych przez doradców podatkowych. 

4.11.1. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH 

4.11.1.1. OSOBY PRAWNE 

Do dochodów ( przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w których przypadku występuje pobór podatku u źródła 
zalicza się m.in. dochody z umorzenia akcji i dochody z dywidend (art. 10 ust. 1 w związku z art. 22 Ustawy o Podatku 
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Dochodowym od Osób Prawnych). Zasady opodatkowania tych kategorii dochodów (przychodów) podatkiem dochodowym od 
osób prawnych regulują przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w następujący sposób: 

1) podstawę opodatkowania stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

2) zryczałtowany podatek z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi 19 % uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), 

3) płatnikami podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami 
osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych; płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat w dniu dokonania tych 
wypłat (art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), 

4) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych): 

a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca 
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o 
których mowa w lit. a), jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

c) spółka, o której mowa w lit. b), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której 
mowa w lit. a), 

d) spółka, o której mowa w lit. b), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały 
(akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji),  
w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przez spółkę uzyskującą 
dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji),  
w określonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa wyżej w lit. b), jest obowiązana do zapłaty 
podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy 
skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).  

Zwolnienie, o którym mowa wyżej, stosuje się odpowiednio do:  

1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie statutu 
Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz.Urz. WE L 207 z 18 sierpnia 2003 roku), 

2) dochodów (przychodów), wypłacanych przez spółki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki ustala się w wysokości nie mniejszej niż 
25%, 

3) dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego 
zakładu spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli spółka ta 
spełnia warunki określone w art. 22 ust. 4-4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Wyżej przytoczone przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże należy pamiętać, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 
1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

about:blank#mip16512435
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4.11.1.2. OSOBY FIZYCZNE 

Do dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w których przypadku występuje pobór podatku u źródła 
zalicza się m.in. dochody z umorzenia akcji i dochody z dywidend (art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Zasady opodatkowania tych kategorii przychodów (dochodów) podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych regulują przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych  w następujący sposób: 

1) opodatkowaniu podlega co do zasady dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,  

2) zryczałtowany podatek z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi 19% uzyskanego przychodu (dochodu) (art.  30a ust. 
1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych ), 

3) dochodu (przychodu) tego nie łączy się z dochodami opodatkowanymi wg skali podatkowej, określonej w art. 27 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych), 

4) zryczałtowany podatek dochodowy w zakresie dywidendy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów 
wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za 
pośrednictwem tych podmiotów (art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych ). W pozostałym 
zakresie płatnikiem podatku jest spółka akcyjna, która wypłaca akcjonariuszowi świadczenia z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych i która jest zobowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub 
stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych). 

Wyżej przytoczone przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże należy pamiętać, że zastosowanie stawki podatku, wynikającej z takiej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jest 
możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od 
niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

4.11.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA. 

Płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym 
terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony (art. 30 § 1 w związku z 
art. 8 Ordynacji Podatkowej). Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem (art. 30 § 3 Ordynacji Podatkowej).  

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa w zdaniach poprzedzających, organ 
ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub 
pobranego, a niewpłaconego podatku (art. 30 § 4 Ordynacji Podatkowej). Powyższych przepisów nie stosuje się jeżeli odrębne 
przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika – w tych przypadkach organ podatkowy 
wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika (art. 30 § 5 Ordynacji Podatkowej). 

 

5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 

5.1. WARUNKI, STATYSTYKA I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU 
ZAPISÓW 

5.1.1. WARUNKI OFERTY 

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 

- 900.000 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 900.000 zł,  
- do 1.130.000 Praw do Akcji serii I oraz do 1.130.000 Akcji serii I (w zależności od liczby Akcji serii I przydzielonych w 

Publicznej Ofercie). 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 

- 1.130.000 Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1.130.000 zł, 
oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy, 

- do 569.606 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 569.606 
złotych, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego (Akcje Sprzedawane). 

Akcje w Publicznej Ofercie oferowane są w dwóch transzach: 

- Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do 420.000 Akcji Oferowanych oraz 
- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do 1.279.606 Akcji Oferowanych. 
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Akcje serii H i Akcje serii I (Akcje Oferowane) oferowane są łącznie w ramach Publicznej Oferty bez ich rozróżniania na etapie 
składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogą być 
przydzielone zarówno Akcje serii H, jak i Akcje serii I. Intencją Emitenta i Sprzedającego jest przydzielenie w pierwszej kolejności 
Akcji serii I, a w dalszej kolejności Akcji Sprzedawanych. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, w tym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, a także ostateczna liczba akcji oferowanych 
w poszczególnych transzach, zostanie określona przez Emitenta i Sprzedającego, działających w porozumieniu, w uzgodnieniu z 
Oferującym, po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”. 

Proces tworzenia „księgi popytu” 

Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Instytucjonalnej Oferujący przeprowadzi proces tworzenia „księgi popytu” na Akcje 
Oferowane, mający na celu określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej. Wysokość 
ujawnionego popytu może posłużyć do podjęcia decyzji o: 
- odwołaniu Oferty Publicznej lub zmianie terminów jej przeprowadzenia, 
- wysokości ostatecznej ceny Akcji Oferowanych, 
- liczbie Akcji Oferowanych, czyli decyzji Sprzedającego o liczbie Akcji Sprzedawanych, 
- liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach. 

W celu przeprowadzenia procesu budowy „księgi popytu” zostanie ustalony orientacyjny przedział cenowy dla Akcji 
Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym, który nie zostanie podany do publicznej wiadomości. Przedział cenowy mogą ulec 
zmianie w trakcie procesu tworzenia „księgi popytu”. 

Po uzyskaniu wyników budowy „księgi popytu” w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje 
Oferowane Sprzedający, w uzgodnieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych w ramach 
Oferty. Informacja dotycząca ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach oferty wraz z podziałem na poszczególne transze 
zostanie przekazana do KNF i do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, w 
trybie art. 54, ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób w jaki został udostępniony Prospekt. 

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje, w uzgodnieniu z Oferującym, Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej 
ceny emisyjnej Akcji serii I, a Sprzedający o wysokości ostatecznej ceny sprzedaży Akcji serii H, przy czym ostateczna cena 
sprzedaży Akcji serii H będzie równa ostatecznej cenie emisyjnej Akcji serii I. Informacja o wysokości ostatecznej ceny Akcji 
Oferowanych zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, najpóźniej w dniu wskazanym w 
Harmonogramie Oferty Publicznej przedstawionym w niniejszej Części Prospektu w punkcie 5.1.4.1., poprzez przekazanie 
informacji do KNF i do publicznej wiadomości, w trybie art. 54, ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób w jaki został 
udostępniony Prospekt. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wraz z ostatecznym podziałem na poszczególne Transze oraz ostateczna cena zostaną 
podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 

Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje, do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent lub 
Sprzedający mogą, w uzgodnieniu z Oferującym, odwołać Ofertę Publiczną lub Sprzedający może odwołać Ofertę Sprzedaży bez 
podawania przyczyn swojej decyzji. Informacje o możliwym odwołaniu Oferty Publicznej lub jej zawieszeniu przedstawione 
zostały w pkt. 5.1.4. poniżej.  

W sytuacji, gdy przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów ogłoszone zostanie, odwołanie Publicznej Oferty, wszystkie 
Deklaracje złożone w trakcie tworzenia „księgi popytu” będą anulowane. 

W przypadku zmiany terminów przeprowadzenia Publicznej Oferty, przed jej ponownym uruchomieniem Emitent podejmie 
decyzję o ewentualnym powtórzeniu procesu budowy „księgi popytu”.  

Na podstawie deklaracji złożonych do „księgi popytu” Oferujący przygotuje i przedstawi Zarządowi Spółki i Sprzedającemu 
propozycję tzw. Listy Wstępnego Przydziału, tj. listy inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane w Publicznej 
Ofercie w Transzy Instytucjonalnej w przypadku złożenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista Wstępnego Przydziału będzie 
określać liczby akcji wstępnie przydzielonych poszczególnym inwestorom (inwestorom umieszczonym na Liście Wstępnego 
Przydziału, którzy złożą i opłacą zapis, zagwarantowany zostanie przydział akcji określony w tej liście). 

Lista Wstępnego Przydziału będzie obejmować jedynie tych inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu „księgi popytu” i tylko 
do tej grupy inwestorów zostaną skierowane zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w 
Transzy Instytucjonalnej. 

Informacje o formie deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy „księgi popytu” w POK Oferującego 
lub telefonicznie pod nr tel. 032 208 14 10 lub 032 208 14 06. 

Podmiot Oferujący 

Podmiotem Oferującym jest: 
Dom Maklerski BDM S.A. 
ul. Stojałowskiego 27 
43-300 Bielsko-Biała 
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5.1.2. WIELKOŚĆ OGÓŁEM OFERTY 

Na podstawie niniejszego Prospektu: 

- oferowanych jest 1.130.000 Akcji serii I, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 1.130.000 zł, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy, 

- sprzedawanych jest do 569.606 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości 
nominalnej 569.606 zł, sprzedawanych przez Sprzedającego w ramach Publicznej Oferty (Akcje Sprzedawane). 

łącznie stanowiących Akcje Oferowane. 

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym jest:  

- 900.000 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej 900.000 zł,  
- do 1.130.000 Praw do Akcji oraz do 1.130.000 Akcji serii I (w zależności od liczby Akcji serii I przydzielonych w Ofercie 

Publicznej). 
Akcje Oferowane w ramach Publicznej Oferty są oferowane łącznie, bez ich rozróżniania na etapie składania zapisów przez 
inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach Publicznej Oferty mogą być przydzielone zarówno Akcje 
serii H, jak i Akcje serii I. 

Akcje w Publicznej Ofercie są podzielone na transze: 

- Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do 420.000 Akcji Oferowanych oraz 
- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do 1.279.606 Akcji Oferowanych. 
 
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, w tym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, a także ostateczna liczba akcji oferowanych 
w poszczególnych transzach zostanie określona przez Emitenta i Sprzedającego, działających w porozumieniu, w uzgodnieniu z 
Oferującym, po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”. 

5.1.3. TERMINY OBOWIĄZYWANIA OFERTY I OPIS PROCEDURY SKŁADANIA ZAPISÓW 

5.1.3.1.  TERMINY OFERTY 

Publiczna Oferta zostanie przeprowadzona w następujących terminach: 

Początek procesu book-building 25 stycznia 2016 roku 

Koniec book-building, godz. 15.00 26 stycznia 2016 rok 

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz 
ceny sprzedaży, a także informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych i Akcji 
sprzedawanych, w tym liczbie Akcji oferowanych w poszczególnych transzach * 

26 stycznia 2016 roku 

Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów w Transzy 
Instytucjonalnej i Transzy Indywidualnej 

27 stycznia 2016 roku  

Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej 1 lutego 2016 roku 

Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej 2 lutego 2016 roku 

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej do  4 lutego 2016 roku 

Ostateczny termin zamknięcia Publicznej Oferty do 4 lutego 2016 roku 

* przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony 
Prospekt.  

Terminy realizacji Publicznej Oferty mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż 
w dniu upływu danego terminu. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informację do 
wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizującego w trybie przewidzianym w art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, za 
wyjątkiem zawieszenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, o którym Spółka informować będzie w formie aneksu 
zgodnie z art. 51 Ustawy o ofercie publicznej. 

Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. 

Szczegółowe zasady odwołania lub zawieszenia Oferty Publicznej zostały opisane w pkt. 5.1.4 niniejszej Części Prospektu. 
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5.1.3.2. ZASADY I PROCEDURA SKŁADANIA ZAPISÓW NA AKCJE OFEROWANE 

Zapisy na Akcje oferowane w Transzy Instytucjonalnej oraz w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą w POK Domu 
Maklerskiego BDM S.A.  

Lista POK Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Prospektu. 

Zasady i procedura składania zapisów w Transzy Indywidualnej 

W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć zapis na co najmniej 20 akcji i nie więcej niż 50.000 akcji. W przypadku 
złożenia zapisu na ilość akcji większą niż 50.000, zapis będzie uważany za opiewający na 50.000 akcji. 

W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane, przy czym łączna liczba Akcji 
Oferowanych, określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora, nie może być większa ilość akcji oferowana w Transzy 
Indywidualnej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na ilość akcji oferowaną w Transzy 
Indywidualnej. 

Złożenie zapisu w Transzy Indywidualnej nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w Transzy Instytucjonalnej. 

Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadku opisanego  
w pkt. 5.1.7 poniżej) i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w domu maklerskim przyjmującym zapisy, 
jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie. 

Zapisy na Akcje Oferowane mogą być złożone za pośrednictwem telefonu, faksu oraz za pomocą elektronicznych nośników 
informacji, w tym sieci Internet, o ile formę taką dopuszczają wewnętrzne regulacje domu maklerskiego przyjmującego zapis. 

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane jest zobowiązany do podpisania oświadczenia będącego integralną częścią 
formularza zapisu, w którym stwierdza, że: 

- zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje warunki Publicznej Oferty; 
- zapoznał się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuje jego treść; 
- zgadza się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie 

z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
- zgadza się na przydzielenie Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz że 

dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie; 
- przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 
- wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych  

z dokonanym zapisem na Akcje Oferowane przez dom maklerski Emitentowi oraz Sprzedającemu, w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

Zapis na Akcje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, 
Emitenta i podmiotu przyjmującego zapis.  

Odpowiedzialność za właściwą identyfikację inwestorów składających zapis wraz z weryfikacją niezbędnych dokumentów ponosi 
dom maklerski przyjmujący zapisy. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje 
Oferowane w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za 
nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. 

Konsekwencjami nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu może być m.in. nieprzydzielenie Akcji Oferowanych lub np.  
w przypadku podania przez inwestora błędnego numeru rachunku bankowego – brak możliwości zwrotu środków na rachunek 
bankowy inwestora albo zwrot tych środków na niewłaściwy rachunek bankowy. 

Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadku opisanego 
w pkt. 5.1.7 poniżej) w terminie związania zapisem. 

Zasady i procedura składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej  

Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w Transzy  
Instytucjonalnej, w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia przez inwestora 
zapisu na liczbę akcji wyższą niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestor musi liczyć się z możliwością przydzielenia 
mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym zaproszeniu do złożenia zapisu. W 
przypadku, gdy inwestor złoży zapis na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu, musi liczyć się z możliwością 
przydzielenia mniejszej liczby akcji niż określona w zapisie lub nieprzydzielenia akcji, z uwagi na brak preferencji wynikających z 
uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu”(szczegóły w pkt. 5.2.3.3. poniżej). 
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Inwestorzy, do których nie zostało skierowane zaproszenie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w 
Transzy Instytucjonalnej pod warunkiem, że złożą zapis opiewający na więcej niż 10.000 akcji. Inwestorzy ci muszą się jednak 
liczyć z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji lub nieprzydzielenia żadnej akcji z uwagi na brak preferencji wynikających  
z uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu”. 

Złożenie przez inwestora zapisu w Transzy Indywidualnej wyklucza prawo do złożenia przez niego zapisu w Transzy 
Instytucjonalnej. 

Zapisy składane przez zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu i na rzecz 
poszczególnych klientów mogą być przyjmowane w Transzy Instytucjonalnej, bez względu na liczby akcji objęte poszczególnymi 
zapisami klientów podmiotu zarządzającego, pod warunkiem umieszczenia danego zarządzającego na Liście Wstępnego 
Przydziału. 

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim przyjmującym 
zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie. 

Zapisy na Akcje Oferowane mogą być złożone za pośrednictwem telefonu, faksu oraz za pomocą elektronicznych nośników 
informacji, w tym sieci Internet, o ile formę taką dopuszczają wewnętrzne regulacje domu maklerskiego przyjmującego zapis. 

Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane jest zobowiązany do podpisania oświadczenia będącego integralną częścią 
formularza zapisu, w którym stwierdza, że: 

- zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje warunki Publicznej Oferty; 
- zapoznał się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuje jego treść; 
- zgadza się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie 

z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
- zgadza się na przydzielenie Akcji Oferowanych, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz że 

dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie; 
- przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 
- wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych  

z dokonanym zapisem na Akcje Oferowane przez dom maklerski Emitentowi oraz Sprzedającemu, w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych oraz że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

Zapis na Akcje Oferowane powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, 
Emitenta i podmiotu przyjmującego zapis.  

Odpowiedzialność za właściwą identyfikację inwestorów składających zapis wraz z weryfikacją niezbędnych dokumentów ponosi 
dom maklerski przyjmujący zapisy. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje 
Oferowane w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za 
nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. 

Konsekwencjami nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu może być m.in. nieprzydzielenie Akcji Oferowanych lub np.  
w przypadku podania przez inwestora błędnego numeru rachunku bankowego – brak możliwości zwrotu środków na rachunek 
bankowy inwestora albo zwrot tych środków na niewłaściwy rachunek bankowy. 

Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadku opisanego 
w pkt. 5.1.7 poniżej) w terminie związania zapisem. 

Działanie przez pełnomocnika 

Inwestor może złożyć zapis za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. 

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym zapis 
wystawione przez inwestora pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe 
zasady działania przez pełnomocnika określają procedury domu maklerskiego przyjmującego zapis. 

Składanie dyspozycji deponowania 

Składając zapis na Akcje Oferowane, inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję 
deponowania akcji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich akcji, które zostały mu 
przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK. Inwestor lub jego pełnomocnik otrzymuje dowód 
złożenia dyspozycji deponowania. 

Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. Złożenie dyspozycji deponowania akcji jest tożsame 
ze złożeniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji (PDA).  
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Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze 
składaniem zapisu na akcje tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania akcji. Brak dyspozycji 
deponowania akcji będzie skutkować odmową przyjęcia zapisu. 

5.1.4. WSKAZANIE, KIEDY I W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH OFERTA MOŻE ZOSTAĆ WYCOFANA LUB ZAWIESZONA ORAZ CZY 
WYCOFANIE MOŻE WYSTĄPIĆ PO ROZPOCZĘCIU OFERTY 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent lub Sprzedający mogą, w uzgodnieniu z Oferującym, 
odwołać Ofertę Publiczną lub Sprzedający może odwołać Ofertę Sprzedaży bez podawania przyczyn swojej decyzji. 

Odwołanie Oferty Sprzedaży Akcji serii H przez Sprzedającego nie oznacza odwołania przez Emitenta publicznej subskrypcji i tym 
samym Oferta Akcji serii I może być kontynuowana. Odwołanie przez Emitenta Oferty Akcji serii I jest jednoznaczne z 
równoczesnym odwołaniem Oferty Sprzedaży Akcji serii H przez Sprzedającego.  

W sytuacji, gdy ogłoszone zostanie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, odwołanie Publicznej Oferty, wszystkie 
Deklaracje złożone w trakcie tworzenia „księgi popytu” będą anulowane. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, nie później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, Emitent  
i Sprzedający działający w porozumieniu, w uzgodnieniu z Oferującym, mogą podjąć decyzję o odwołaniu lub zawieszeniu Oferty 
Publicznej. Przez zawieszenie Oferty Publicznej rozumie się przerwanie jej biegu poprzez zmianę terminów przeprowadzania 
Oferty, przy czym informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej może nie zawierać nowych terminów przeprowadzenia Oferty, 
które zostaną opublikowane w terminie późniejszym.  

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów możliwe będzie jedynie odwołanie lub zawieszenie dotyczące wszystkich Akcji 
Oferowanych i może ono nastąpić jedynie z ważnych powodów, do których należą: 

- niesatysfakcjonujący popyt na Akcje Oferowane, w wyniku którego nie zostanie spełnione kryterium dopuszczenia akcji 
do obrotu na rynku regulowanym; 

- nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju i w szczególności na działalność Emitenta;  

- istotna zmiana sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie;  
- istotna negatywna zmiana w zakresie działalności, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników 

operacyjnych Emitenta;  
- istotna zmiana wpływająca na działalność Spółki lub poniesienie istotnej szkody przez Spółkę lub istotne zakłócenie jej 

działalności;  
- wystąpienie innych nagłych zmian powodujących, że przeprowadzenie Oferty byłoby niemożliwe lub byłoby niekorzystne 

dla Spółki;  
- zawieszenie lub ograniczenie obrotu instrumentami finansowymi na GPW;  
- inne nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta. 

Przed rozpoczęciem zapisów Emitent lub Sprzedający mogą, w uzgodnieniu z Oferującym, podjąć decyzje o zawieszeniu 
Publicznej Oferty bez podawania przyczyn. W tym przypadku informacja o zawieszeniu Publicznej Oferty zostanie podana w 
formie komunikatu aktualizującego do Prospektu, w trybie art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Informacje o odwołaniu Oferty Sprzedaży Akcji serii H, które może nastąpić jedynie do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów, 
będą podawane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z 
postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Informacje o odwołaniu Oferty Publicznej (łącznie oferty objęcia Akcji serii I i Akcji Sprzedawanych serii H), zarówno przed jak i 
po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, będą podawane do publicznej wiadomości w formie komunikatu, zgodnie  
z postanowieniami art. 49 ust. 1b pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został udostępniony Prospekt. 

Informacje o zawieszeniu Oferty Publicznej, po rozpoczęciu zapisów na Akcje Oferowane, będą podawane do publicznej 
wiadomości poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy 
o Ofercie Publicznej. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez 
nich środków w sposób wskazany przez inwestora w formularzu zapisu. Zwrot środków zostanie dokonany w terminie 7 dni 
roboczych od dnia podania do wiadomości publicznej informacji o odwołaniu Oferty Publicznej, bez żadnych odsetek  
i odszkodowań. 

Decyzja o zawieszeniu Oferty, podjęta w trakcie trwania subskrypcji, spowoduje, że złożone zapisy oraz dokonane wpłaty 
uważane są nadal za ważne, chyba że inwestor który złożył zapis uchyli się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu. 

W przypadku odwołania Oferty Publicznej, Spółka zrezygnuje z ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, 
na podstawie niniejszego Prospektu, Akcji serii H, a informacja powyższa będzie przekazana do publicznej wiadomości w formie 
komunikatu, zgodnie z postanowieniami art. 49 ust. 1b pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został udostępniony 
Prospekt. Spółka nie zamierza także wnioskować o wprowadzenie Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect. 
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5.1.5. OPIS MOŻLIWOŚCI DOKONANIA REDUKCJI ZAPISÓW ORAZ SPOSÓB ZWROTU NADPŁACONYCH KWOT 

Zwraca się uwagę inwestorów, że subskrybowanie większej ilości Akcji Oferowanych, niż liczba Akcji ostatecznie zaoferowana 
przez Emitenta i Sprzedającego spowoduje, że Zarząd Spółki i Sprzedający przydzielając akcje dokonają redukcji zapisów zgodnie 
z zasadami opisanymi poniżej. Emitent i Sprzedający zastrzegają sobie prawo, ale nie obowiązek, dokonania przesunięć akcji 
pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów na akcje, w trakcie dokonywania przydziału akcji. W takim przypadku 
przesunięciu będą podlegały tylko te akcje, które nie zostały objęte i opłacone w danej transzy, lub akcje, które nie zostały  objęte 
przez inwestorów w wyniku uchylenia się inwestorów od skutków prawnych złożonych zapisów – zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami Prospektu.  

Transza Indywidualna 

Jeśli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej, w pierwszej 
kolejności może nastąpić przesunięcie nie objętych zapisami akcji z Transzy Instytucjonalnej. Następnie w przypadku, gdy liczba 
akcji, na które złożono zapisy w Transzy Indywidualnej, nadal będzie przekraczać liczbę Akcji Oferowanych w tej transzy  
(z uwzględnieniem przesunięcia akcji nie objętych zapisami z Transzy Instytucjonalnej) przydział akcji zostanie dokonany na 
zasadach proporcjonalnej redukcji. 

W takim przypadku nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji, na 
rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek 
odszkodowań lub odsetek. 

Transza Instytucjonalna 

Jeśli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, w pierwszej 
kolejności może nastąpić przesunięcie nie objętych zapisami akcji z Transzy Indywidualnej do Transzy Instytucjonalnej. 

Redukcja zapisów w tej transzy może wystąpić w przypadku: 

- złożenia przez inwestora zapisu na większą ilość akcji niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym przez 
Oferującego (w części przekraczającej liczbę akcji wskazaną w ww. zaproszeniu), 

- złożenia przez inwestora zapisu na mniejszą ilość akcji niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym 
przez Oferującego, 

- złożenia przez inwestora zapisu na akcje w Transzy Instytucjonalnej pomimo nieotrzymania od zaproszenia do złożenia 
zapisu na akcje. 

W takim przypadku nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji, na 
rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek 
odszkodowań lub odsetek. 

5.1.6. MINIMALNA LUB MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU 

Transza Indywidualna 

W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć zapis na co najmniej 20 akcji i nie więcej niż 50.000 akcji. W przypadku 
złożenia zapisu na ilość akcji większą niż 50.000, zapis będzie uważany za opiewający na 50.000 akcji. 

W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane, przy czym łączna liczba Akcji 
Oferowanych, określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora, nie może być większa niż 50.000. Zapisy opiewające na 
wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na 50.000 akcji. 

Transza Instytucjonalna 

W ramach Transzy Instytucjonalnej inwestor może złożyć zapis na co najmniej 10.000 akcji i nie więcej niż na ilość akcji 
oferowaną w Transzy Instytucjonalnej.  

Inwestor, który otrzymał zaproszenie do złożenia zapisu, powinien złożyć zapis na liczbę akcji wymienioną w zaproszeniu do 
złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego. W przypadku złożenia zapisu na mniejszą ilość akcji niż wymieniona  
w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestor nie będzie objęty preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w pkt. 5.2.3.3 
poniżej. W przypadku złożenia zapisu na większą ilość akcji niż wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestorowi 
zostanie przydzielona liczba akcji wskazana w zaproszeniu, a w przypadku nadsubskrypcji w tej Transzy, nie zrealizowana część  
zapisu będzie objęta preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w pkt. 5.2.3.3 poniżej. 

Inwestor, który nie otrzymał zaproszenia do złożenia zapisu, może złożyć zapis na co najmniej 10.000 Akcji Oferowanych i nie 
więcej niż liczba akcji oferowana w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż liczba akcji 
oferowana w Transzy Instytucjonalnej zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji Oferowanych w Transzy 
Instytucjonalnej. 
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Zapisy na akcje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych 
zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu niniejszego Prospektu zapisy odrębnych 
inwestorów. 

Zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie może złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych 
klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów. 

5.1.7. TERMIN, W KTÓRYM MOŻLIWE JEST UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZAPISU 

Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 

Zgodnie z art. 51a ustawy o ofercie publicznej, w przypadku, gdy aneks, o którym mowa w art. 51 ustawy o ofercie publicznej, 
jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed 
udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu 
następuje przez oświadczenie złożone w firmie inwestycyjnej oferującej te papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od 
dnia udostępnienia aneksu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest 
udostępniany w związku z błędami w treści prospektu emisyjnego, o których Emitent lub Sprzedający powziął wiadomość po 
dokonaniu przydziału papierów wartościowych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość po 
dokonaniu przydziału papierów wartościowych. Emitent lub Sprzedający może dokonać przydziału papierów wartościowych nie 
wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o cenie 
ostatecznej, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, w tym ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych, a także informacji o 
ostatecznej liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków 
prawnych złożonego zapisu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, 
stosownie do art. 54 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. W niniejszym Prospekcie Emisyjnym Emitent przyjęto jednak 
rozwiązanie, że ostateczna liczba oferowanych akcji wraz z ostatecznym podziałem na poszczególne transze oraz ostateczna 
cena zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 

Emitent i Sprzedający mogą podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów na 
akcje, w trakcie dokonywania przydziału akcji. W takim przypadku przesunięciu będą podlegały tylko te akcje, które nie zostały 
objęte i opłacone w danej transzy, lub akcje, które nie zostały objęte przez inwestorów w wyniku uchylenia się inwestorów od 
skutków prawnych złożonych zapisów – zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Prospektu. Działanie takie nie wpływa na 
zmianę ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. 

Inwestor będzie związany zapisem do czasu przydziału Akcji Oferowanych albo do dnia ogłoszenia informacji o niedojściu oferty  
do skutku. 

Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Oferowanych, przestaje być związany zapisem z chwila dokonania przydziału Akcji 
Oferowanych. 

5.1.8. SPOSÓB I TERMINY PRZEWIDZIANE NA WNOSZENIE WPŁAT NA AKCJE ORAZ DOSTARCZENIE AKCJI 

5.1.8.1. ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ich 
ceny. Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w miejscach przyjmowania 
zapisów na Akcje Oferowane. 

Wpłaty na akcje dokonywane powinny być w PLN. 

Wpłata na akcje musi być uiszczona najpóźniej wraz z dokonaniem zapisu, z zastrzeżeniem przypadków omówionych poniżej. 

W przypadku wpłat dokonywanych w ramach zapisów w Transzy Indywidualnej pełna wpłata (bez względu na formę wpłaty) 
powinna nastąpić do momentu złożenia zapisu. 

W przypadku wpłat dokonywanych w ramach zapisów w Transzy Instytucjonalnej wpłata powinna nastąpić: 

- najpóźniej do momentu złożenia zapisu – w przypadku wpłat gotówkowych, 

- najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów – w przypadku wpłat w formie przelewu. 

Jako datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na właściwy rachunek przyjmującego zapis. 

Formy płatności podlegają regulacjom domu maklerskiego przyjmującego zapisy na Akcje Oferowane. Informacja o numerze 
rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w miejscach przyjmowania zapisów. Tytuł wpłaty powinien 
zawierać numer PESEL, imię i nazwisko (nazwy) Inwestora, z adnotacją „wpłata na akcje BIK SA”. 

Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest 
ważny, z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału akcji, podstawą do przydziału będzie liczba akcji, za które została 
dokonana wpłata.  

Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu. 
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5.1.8.2. DOSTARCZENIE AKCJI 

Inwestor składający zapis jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji na rachunku papierów 
wartościowych. Złożenie dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych jest równoznaczne ze złożeniem dyspozycji deponowania 
Praw do Akcji serii I (PDA). 

Po dokonaniu przez Spółkę oraz Sprzedającego przydziału Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, podjęte zostaną działania 
mające na celu zarejestrowanie na rachunkach inwestycyjnych osób, którym przydzielono Akcji serii H i PDA serii I. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji serii I Zarząd podejmie działania mające na celu 
zarejestrowanie tych akcji przez KDPW. 

Wykonanie PDA polegać będzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji serii I. Za każde PDA znajdujące się na rachunku 
inwestora zostanie zapisana odpowiednio jedna Akcja serii I, co spowoduje wygaśnięcie PDA. 

5.1.9. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU PODANIA WYNIKÓW OFERTY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Publiczna Oferta (łącznie oferta objęcia Akcji serii I i Akcji Sprzedawanych) dojdzie do skutku w przypadku złożenia i opłacenia 
zapisów na co najmniej 1 Akcję Oferowaną, przy czym Oferta Sprzedaży (Akcji serii H) dojdzie do skutku tylko w przypadku 
subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji serii I. Emisja Akcji serii I nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

- do dnia zamknięcia Publicznej Oferty nie dojdzie do objęcia co najmniej 1 Akcji serii I lub  

- Zarząd Spółki nie zgłosi do Sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji serii I w terminie przewidzianym przez prawo lub 

- uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w wyniku emisji Akcji serii I. 

Wyniki Publicznej Oferty zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia Oferty, w trybie art. 
54, ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, a w przypadku dopuszczenia akcji do 
obrotu w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o niedojściu Publicznej Oferty do skutku zostanie 
przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b pkt. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku niedojścia Publicznej Oferty do skutku po jej rozpoczęciu, zwrot wpłaconych przez inwestorów kwot dokonany 
zostanie w terminie i na zasadach opisanych powyżej w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu 
Oferty do skutku. Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

W przypadku nie dojścia emisji Akcji serii I do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji serii I do obrotu giełdowego Emitent 
wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji serii I na GPW w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu 
emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz inwestorów, na kontach, których będą zapisane Prawa do 
Akcji serii I w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu notowań Praw do Akcji serii I na GPW. Kwota 
zwracanych wpłat zostanie ustalona w ten sposób, że liczba Praw do Akcji serii I znajdujących się na koncie inwestora zostanie 
pomnożona przez cenę emisyjną Akcji serii I. Zwrot wpłat zostanie dokonany w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji 
do skutku na rachunki inwestycyjne, na których zapisane były PDA. 

5.1.10. PROCEDURA WYKONANIA PRAWA PIERWOKUPU, ZBYWALNOŚCI PRAW DO SUBSKRYPCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRAWAMI DO SUBSKRYPCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKONANE 

Publiczna Oferta przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

5.2. ZASADY DYSTRYBUCJI I PRZYDZIAŁU 

5.2.1. RODZAJE INWESTORÓW, KTÓRYM OFEROWANE SĄ AKCJE 

Transza Indywidualna 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje w Transzy Indywidualnej są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki 
nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa 
Dewizowego. 

Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia. 

Złożenie przez inwestora zapisu w Transzy Indywidualnej wyklucza prawo do złożenia przez niego zapisu w Transzy 
Instytucjonalnej. 

Transza Instytucjonalna 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje w Transzy Instytucjonalnej są osoby prawne oraz jednostki nie 
posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa 
Dewizowego. 
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Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na akcje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia. 

Złożenie przez inwestora zapisu w Transzy Instytucjonalnej wyklucza prawo do złożenia przez niego zapisu w Transzy 
Indywidualnej. 

Zapisy na akcje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz poszczególnych 
zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy odrębnych inwestorów.  

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których 
zamierzają nabyć Akcje Oferowane wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu muszą złożyć listę osób, na rzecz których 
zarządzający zamierzają nabyć Akcje Oferowane, wraz z propozycją alokacji. 

Osobami uprawnionymi do składania zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej są inwestorzy, do których zostaną skierowane 
przez Oferującego zaproszenia do złożenia zapisów (na podstawie Listy Wstępnego Przydziału), w którym zostanie określona 
liczba akcji, na które powinien opiewać zapis.  

Ponadto do złożenia zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej uprawnieni będą inwestorzy, do których nie zostało skierowane  
zaproszenie do złożenia zapisów, jednakże pod warunkiem, że złożą zapis (lub zapisy) opiewający na więcej niż 10.000 akcji. 

5.2.2. W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO WIADOME EMITENTOWI, NALEŻY OKREŚLIĆ, CZY ZNACZNI AKCJONARIUSZE LUB 
CZŁONKOWIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORCZYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH EMITENTA ZAMIERZAJĄ UCZESTNICZYĆ 
W SUBSKRYPCJI W RAMACH OFERTY ORAZ CZY KTÓRAKOLWIEK Z OSÓB ZAMIERZA OBJĄĆ PONAD PIĘĆ PROCENT PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OFERTY 

Z informacji będących w posiadaniu Emitenta wynika, że główni akcjonariusze, członkowie jego organów nadzorczych, 
zarządczych bądź administracyjnych nie zamierzają nabywać Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie. Jednakże nie można 
wykluczyć objęcia akcji przez wyżej wskazane osoby. 

Emitentowi nie są jednak znane zamiary nabycia przez którąkolwiek z ww. osób Akcji Oferowanych w liczbie przekraczającej 5% 
wielkości Publicznej Oferty. 

5.2.3. INFORMACJE PODAWANE PRZED PRZYDZIAŁEM 

5.2.3.1. PODZIAŁ OFERTY NA TRANSZE 

Publiczna Oferta składa się z: 

- Transzy Indywidualnej, w której oferowanych jest do 420.000 Akcji Oferowanych oraz 
- Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest do 1.279.606 Akcji Oferowanych. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, w tym ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, a także ostateczna liczba akcji oferowanych  
w poszczególnych transzach, zostanie określona przez Emitenta i Sprzedającego, działających w porozumieniu, w uzgodnieniu z 
Oferującym, po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”. 

5.2.3.2. ZASADY OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ, W KTÓREJ MOŻE DOJŚĆ DO ZMIANY WIELKOŚCI TRANSZ 

Emitent i Sprzedający zastrzegają sobie prawo, ale nie obowiązek, dokonania przesunięć akcji pomiędzy transzami po  
zakończeniu przyjmowania zapisów na akcje, w trakcie dokonywania przydziału akcji. W takim przypadku przesunięciu będą 
podlegały tylko te akcje, które nie zostały objęte i opłacone w danej transzy, lub akcje, które nie zostały objęte przez inwestorów 
w wyniku uchylenia się inwestorów od skutków prawnych złożonych zapisów – zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
Prospektu.  

Działanie to nie wpływa na zmianę ostatecznej liczby Akcji Oferowanych. 

Informacja o przesunięciu akcji pomiędzy transzami zostanie podana w trybie raportu bieżącego po dokonaniu przydziału Akcji 
Oferowanych. 

5.2.3.3. METODA LUB METODY PRZYDZIAŁU, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE W ODNIESIENIU DO TRANSZ 

Zamknięcie Oferty Publicznej nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów, a następnie Emitent i Sprzedający dokonają 
przydziału Akcji Oferowanych. Terminy przeprowadzenia Publicznej Oferty zostały przedstawione w niniejszej Części Prospektu 
w punkcie 5.1.3. 

W przypadku braku popytu na wszystkie Akcje Oferowane, w pierwszej kolejności inwestorom będą przydzielane Akcje serii I 
(przydział dokonany zostanie przez Emitenta), następnie przydzielane będą Akcje serii H sprzedawane przez Sprzedającego.  

Podstawę przydziału akcji stanowią: 

- prawidłowo wypełniony formularz zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie; 
- opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie. 
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Przydział w Transzy Indywidualnej  

W Transzy Indywidualnej mogą zostać przydzielone wyłącznie Akcje serii I, wyłącznie Akcje Sprzedawane serii H albo zarówno 
Akcje serii I, jak i Akcje Sprzedawane serii H, przy czym intencją Emitenta i Sprzedającego jest, by w tej transzy zostały 
przydzielone wyłącznie Akcje serii I. Jeśli przydzielane będą zarówno Akcje serii I, jak i Akcje Sprzedawane serii H, proporcja 
między tymi akcjami będzie zbliżona w przypadku wszystkich zapisów. 

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, nie przekroczy liczby Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej inwestorom 
zostaną przydzielone akcje w liczbie wynikającej ze złożonych i opłaconych zapisów. 

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej, w pierwszej 
kolejności może nastąpić przesunięcie nie objętych zapisami akcji z Transzy Instytucjonalnej. Następnie w przypadku, gdy liczba 
akcji, na które złożono zapisy w Transzy Indywidualnej, nadal będzie przekraczać liczbę Akcji Oferowanych w tej transzy, 
przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. 

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno 
inwestorom, którzy dokonali zapisu na największą liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej, a w przypadku równych 
zapisów  
o przydziale zadecyduje losowanie. 

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Indywidualnej, będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w tej 
transzy i jednocześnie liczba akcji, na które opiewają zapisy złożone w Transzy Instytucjonalnej, będzie większa od liczby Akcji 
Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, może nastąpić przesunięcie nie objętych zapisami akcji z Transzy Indywidualnej do 
Transzy Instytucjonalnej. 

Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. 

Przydział w Transzy Instytucjonalnej wraz z opisem preferencji w przydziale 

W Transzy Instytucjonalnej mogą zostać przydzielone wyłącznie Akcje Sprzedawane serii H, wyłącznie Akcje serii I, albo zarówno 
Akcje Sprzedawane serii H jak i Akcje serii I. Emitent i Sprzedający dokonają wstępnej alokacji Akcji Oferowanych po zakończeniu 
procesu budowania „księgi popytu”, w oparciu o złożone deklaracje nabycia Akcji Oferowanych i rekomendację Oferującego.  

Na podstawie „księgi popytu”, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Części Prospektu pkt. 5.1.1, zostanie przygotowana 
Lista Wstępnego Przydziału, tj. lista inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej  
w przypadku złożenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista będzie określała także liczbę Akcji Oferowanych w Transzy 
Instytucjonalnej, które zostaną przydzielone danemu inwestorowi w przypadku złożenia i opłacenia zapisu na liczbę akcji równą 
liczbie określonej w zaproszeniu do złożenia zapisu. 

Akcje będą wstępnie alokowane wybranym inwestorom, którzy w deklaracjach określili cenę nie niższą niż cena ostateczna,  
z zastrzeżeniem, że złożenie deklaracji z ceną równą lub wyższą od ceny ostatecznej nie gwarantuje umieszczenia inwestora na 
liście wstępnej alokacji. 

Akcje Oferowane będą alokowane w sposób uznaniowy, tzn. stopa alokacji może być różna dla poszczególnych inwestorów, jak 
również proporcja wstępnie alokowanych Akcji serii I i Akcji Sprzedawanych serii H może być różna dla poszczególnych 
inwestorów. 

Po zakończeniu procesu budowania „księgi popytu” Oferujący przekaże inwestorom w sposób wskazany w deklaracji, informację 
o liczbie Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych oraz zaprosi ich do złożenia zapisu i dokonania wpłat. 

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, nie przekroczy liczby Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej inwestorom 
zostaną przydzielone akcje w liczbie wynikającej ze złożonych i opłaconych zapisów. 

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, w pierwszej 
kolejności może nastąpić przesunięcie nie objętych zapisami akcji z Transzy Indywidualnej. 

W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Instytucjonalnej przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej nastąpi według 
następujących zasad: 

- w pierwszej kolejności zostanie dokonany przydział akcji na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia 
„księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału oraz którzy złożą i opłacą zapis w wysokości nie 
mniejszej niż określona na tej liście. Inwestorom tym zagwarantowany zostanie przydział akcji w liczbie określonej na 
Liście Wstępnego Przydziału, 

- jeżeli po dokonaniu przydziału akcji, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte akcje, w drugiej 
kolejności przydzielane będą akcje na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy 
zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału oraz którzy złożyli i opłacili zapis w wysokości wyższej niż wskazane na 
tej liście – w odniesieniu do części zapisu, jaka przekroczyła wielkość wskazaną na Liście Wstępnego Przydziału.  
W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału, zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej 
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redukcji tych części zapisów, które przekroczyły wielkości wskazane na Liście Wstępnego Przydziału z uwzględnieniem 
akcji przesuniętych z Transzy Indywidualnej, 

- jeżeli po dokonaniu przydziału akcji, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte akcje, akcje te będą 
przydzielane na rzecz inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia „księgi popytu”, ale złożyli i opłacili zapisy  
w niższej wysokości niż wskazane na Liście Wstępnego Przydziału. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym 
etapie przydziału, zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji. 

- jeżeli po dokonaniu przydziału akcji, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze nieobjęte akcje będą one 
przydzielane na rzecz inwestorów, którzy nie otrzymali zaproszenia do złożenia zapisu, a złożyli i opłacili zapisy 
proporcjonalnie do wielkości złożonego i opłaconego zapisu. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie 
przydziału zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji. 

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym 
inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Akcji Oferowanych w Transzy 
Instytucjonalnej. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie. 

Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów w Transzy Instytucjonalnej, będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w tej 
transzy i jednocześnie liczba akcji, na które opiewają zapisy złożone w Transzy Indywidualnej, będzie większa od liczby Akcji 
Oferowanych w Transzy Indywidualnej, może nastąpić przesunięcie nie objętych zapisami akcji z Transzy Instytucjonalnej do 
Transzy Indywidualnej. 

Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. 

5.2.3.4. OPIS WSZYSTKICH WCZEŚNIEJ USTALONYCH SPOSOBÓW PREFERENCYJNEGO TRAKTOWANIA OKREŚLONYCH RODZAJÓW 
INWESTORÓW LUB OKREŚLONYCH GRUP POWIĄZANYCH PRZY PRZYDZIALE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

Nie występuje sposób preferencyjnego traktowania określonych rodzajów inwestorów lub określonych grup powiązanych przy 
przydziale akcji w Transzy Indywidualnej. 

Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej uzależniony jest od faktu uczestniczenia inwestora w procesie budowy „księgi popytu”.  

Nie występuje sposób preferencyjnego traktowania określonych rodzajów inwestorów lub określonych grup powiązanych przy 
przydziale akcji w Transzy Instytucjonalnej, za wyjątkiem opisanych w pkt. 5.2.3.3 powyżej. 

5.2.3.5. INFORMACJA, CZY SPOSÓB TRAKTOWANIA PRZY PRZYDZIALE ZAPISÓW LUB OFERT NA ZAPISY MOŻE BYĆ UZALEŻNIONY 
OD TEGO PRZEZ JAKI PODMIOT LUB ZA POŚREDNICTWEM JAKIEGO PODMIOTU SĄ ONE DOKONYWANE 

Sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji Oferowanych nie będzie w żaden sposób uzależniony od tego za 
pośrednictwem jakiego podmiotu zostały one złożone. 

Sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji Oferowanych w Transzy Indywidualnej nie będzie w żaden sposób uzależniony 
od tego przez jaki podmiot są one dokonywane. 

Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej uzależniony jest od faktu uczestniczenia inwestora w procesie budowy „księgi popytu”.  

Sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, za wyjątkiem zasad opisanych  
w pkt. 5.2.3.3 powyżej, nie będzie w żaden sposób uzależniony od tego przez jaki podmiot są one dokonywane. 

5.2.3.6. DOCELOWA MINIMALNA WIELKOŚĆ POJEDYNCZEGO PRZYDZIAŁU W RAMACH TRANSZY INWESTORÓW 
INDYWIDUALNYCH 

Nie przewiduje się docelowej minimalnej wielkości pojedynczego przydziału w Transzy Indywidualnej. 

5.2.3.7. WARUNKI ZAMKNIĘCIA OFERTY PUBLICZNEJ 

Zamknięcie Oferty Publicznej nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów. Terminy przeprowadzenia Publicznej Oferty zostały 
przedstawione w niniejszej Części Prospektu w pkt. 5.1.3.1. 

5.2.3.8. WIELOKROTNE ZAPISY 

W ramach Transzy Indywidualnej inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje Oferowane, przy czym łączna liczba Akcji 
Oferowanych, określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora, nie może być większa ilość akcji oferowana w Transzy 
Indywidualnej. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na ilość akcji oferowaną w Transzy 
Indywidualnej. 

W Transzy Instytucjonalnej inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów, z zastrzeżeniem że preferencjami w przydziale objęte 
będą zapisy na liczbę Akcji Oferowanych określoną w zaproszeniu do złożenia zapisu na skierowanym do tego inwestora przez 
Oferującego. 
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5.2.4. PROCEDURA ZAWIADAMIANIA INWESTORÓW O LICZBIE PRZYDZIELONYCH AKCJI 

Po dokonaniu przydziału akcji zostaną one zaksięgowane na rachunku inwestycyjnym inwestora wskazanym w formularzu zapisu 
na akcje. Inwestorzy zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z odpowiednim regulaminem działania podmiotu 
prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, w którym na rachunku inwestora przydzielone akcje zostały zdeponowane – o ile 
konieczność powiadamiania o tym fakcie jest w tym regulaminie przewidziana. 

Ponadto, zgodnie z art. 439 Kodeksu Spółek Handlowych, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych 
każdemu z nich akcji zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od upływu terminu zamknięcia subskrypcji i 
pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. 

5.2.5. NADPRZYDZIAŁ I OPCJA DODATKOWEGO PRZYDZIAŁU TYPU „GREEN SHOE” 

Nie przewiduje się wystąpienia nadprzydziału i opcji dodatkowego przydziału. 

5.3. CENA 

5.3.1. WSKAZANIE CENY, PO KTÓREJ BĘDĄ OFEROWANE AKCJE 

W celu przeprowadzenia procesu budowy „księgi popytu” zostanie ustalony orientacyjny przedział cenowy dla Akcji 
Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej, który nie zostanie podany do publicznej wiadomości. Przedział cenowy mogą ulec 
zmianie w trakcie procesu tworzenia „księgi popytu”. 

Cena Akcji Oferowanych, czyli ostateczna cena emisyjna Akcji serii I oraz ostateczna cena sprzedaży Akcji serii H, zostanie 
ustalona przez Emitenta i Sprzedającego, w uzgodnieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy księgi popytu 
przeprowadzonej wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena Akcji Oferowanych będzie wyrażona w złotych i podana do 
publicznej wiadomości przed przyjmowaniem zapisów na Akcje Oferowane. 

Proces tworzenia „księgi popytu” na Akcje Oferowane ma na celu określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w 
Transzy Instytucjonalnej oraz ustalenie wysokości ostatecznej ceny Akcji Oferowanych. 

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona z uwzględnieniem kryteriów: (i) zainteresowanie Publiczną Ofertą zgłoszone przez 
inwestorów w Transzy Instytucjonalnej w ramach procesu budowania „księgi popytu”; (ii) badanie wrażliwości cenowej popytu; 
(iii) potrzeb kapitałowych Spółki; (iv) czynników ryzyka i innych informacji przedstawionych w niniejszym Prospekcie; (v) 
aktualnej i prognozowanej sytuacji na rynkach kapitałowych, w tym na GPW. 

W momencie składania zapisów inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem ewentualnych kosztów 
związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor takiego rachunku nie posiadał 
wcześniej.  

Cena emisyjna Akcji serii I i cena sprzedaży Akcji serii H będą równe i jednakowe dla obydwóch transz. 

5.3.2. ZASADY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI CENY AKCJI W OFERCIE 

Informacja na temat Ceny Akcji Oferowanych zostanie przekazana przez Emitenta i Sprzedającego do publicznej wiadomości w 
trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki udostępniono Prospekt do publicznej 
wiadomości. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej 
wiadomości informacji o cenie Akcji Oferowanych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego 
zapisu przez złożenie w jednym z POK, w którym przyjmowane będą zapisy na Akcje Oferowane oświadczenia na piśmie  
w terminie dwóch dni roboczych od przekazania do wiadomości publicznej tej informacji. W niniejszym Prospekcie Emisyjnym 
przyjęto jednak rozwiązanie, że ostateczna cena zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania 
zapisów na Akcje Oferowane. 

5.3.3. PODSTAWA CENY EMISJI W PRZYPADKU OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU 

W związku z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji Akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 
w sprawie zmiany Statutu Spółki, podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiona została pisemna opinia Zarządu uzasadniająca 
powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej o następującym 
brzmieniu: 
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OPINIA ZARZĄDU BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA 
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII I 
ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I 

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych 
przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji 
serii I. 

1) W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I jest w pełni 
uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności 
Spółki. Celem strategicznym Spółki jest wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie i pozyskanie dodatkowego kapitału na rynku publicznym. Niezbędne środki finansowe mogą zostać 
pozyskane w drodze publicznej emisji akcji skierowanej do szerokiego grona inwestorów.  

2) Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o mechanizm budowania książki popytu 
(book-building). Na podstawie uzyskanych informacji na temat rynkowej wyceny akcji serii I Zarząd ustali ich cenę emisyjną na 
takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji. 

5.3.4. PORÓWNANIE OPŁAT ZE STRONY INWESTORÓW W OFERCIE PUBLICZNEJ ORAZ EFEKTYWNYCH WPŁAT GOTÓWKOWYCH 
DOKONANYCH PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH ALBO OSOBY 
ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA LUB OSOBY POWIĄZANE W TRANSAKCJACH PRZEPROWADZONYCH W CIĄGU OSTATNIEGO 
ROKU LUB TEŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE MAJĄ ONI PRAWO NABYĆ 

W dniu 16 września 2014 roku Pan Jacek Kłeczek, Pani Jolanta Cepielik-Szewczyk, Pan Łukasz Wąsikiewicz i Pan Bogumił Tokarz 
zawarli z BELANCO Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) umowy darowizny, na mocy których darowali na rzecz BELANCO Limited 
wszystkie posiadane dotychczas przez siebie akcje Spółki. Wartość przedmiotu darowizny została ustalona jako iloczyn liczby 
akcji, stanowiących przedmiot darowizny i kwoty 19,71 zł, odpowiadającej wartości księgowej Spółki, przypadającej na jedną 
akcję zgodnie z wyceną, wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.  

W wykonaniu uchwały nr 3/12/2014 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Belancor Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2014 roku 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa pierwszeństwa przysługującego Wspólnikom oraz  
w sprawie zmiany Umowy Spółki w zamian za 1.096.000 nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Belancor Sp. z o.o. 
– BELANCO Limited wniósł wkład niepieniężny w postaci 3.000.000 akcji Spółki. Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona 
– przy zastosowaniu zasad ostrożnej wyceny i w oparciu o wycenę sporządzoną na dzień 1 grudnia 2014 roku według metody 
zdyskontowania przepływów pieniężnych skorygowanej o wartość aktywów niepracujących oraz według metody porównawczej 
przez Dom Maklerski BDM S.A. na kwotę 54.800.000 zł tj. 18,26 zł za 1 akcję Spółki. Umowa przeniesienia własności akcji Biuro 
Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie została zawarta w dniu 16 grudnia 2014 roku.  

Poza tym w ciągu ostatnich 12 miesięcy do dnia zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły transakcje związane z akcjami Emitenta, 
które zostałyby dokonane przez członków organów zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla 
lub osoby powiązane. 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta nie występują żadne ustalenia dotyczące praw nabycia akcji Emitenta. 

5.4. PLASOWANIE I GWARANTOWANIE 

5.4.1. DANE NA TEMAT KOORDYNATORÓW CAŁOŚCI I POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI OFERTY ORAZ PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ 
PLASOWANIEM OFERTY 

Koordynatorem całości Publicznej Oferty jest Dom Maklerski BDM S.A., ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała, występujący jako 
podmiot Oferujący Akcje. Publiczna Oferta plasowana jest przez Dom Maklerski BDM S.A. 

Lista Punktów Obsługi Klienta domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane została zamieszczona w Załączniku 
nr 5 do Prospektu. 

Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Publicznej Oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem  
w innych krajach. Publiczna Oferta Akcji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.4.2. DANE NA TEMAT AGENTÓW DS. PŁATNOŚCI I PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DEPOZYTOWE 

Podmiotem świadczącym usługi depozytowo-rozliczeniowe w Polsce jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4. 

W Ofercie Publicznej nie występuje agent ds. płatności. 
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5.4.3. DANE NA TEMAT PODMIOTÓW, KTÓRE PODJĘŁY SIĘ GWARANTOWANIA EMISJI I PLASOWANIA OFERTY 

NWZ Spółki udzieliło Zarządowi pełnomocnictwa do zawarcia ewentualnej umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, jeżeli 
Zarząd uzna zawarcie takich umów za stosowne. 

Emitent obecnie nie planuje zawierania umowy o subemisję. W przypadku zawarcia takich umów Emitent poinformuje o tym 
fakcie w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Aneks będzie zawierał 
informacje o warunkach umowy o subemisję oraz zasadach, terminie i sposobie płatności przez subemitenta. 

Koordynatorem całości Publicznej Oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 
występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Publiczna Oferta plasowana jest przez Dom Maklerski BDM S.A. 

W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent i Sprzedający (każdy proporcjonalnie do liczby Akcji 
Oferowanych) zapłacą Domowi Maklerskiemu BDM S.A., prowizję, której wartość mieści się w przedziale od 1,8% do 3,1% 
wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji 
Oferowanych. 

5.4.4. DATA SFINALIZOWANIA UMOWY O GWARANTOWANIE EMISJI  

Do dnia zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie zawarł umowy o submisję usługową lub inwestycyjną, ani żadnej innej umowy 
gwarantującej powodzenie Publicznej Oferty. 

6. DOPUSZCZENIE AKCJI I PRAW DO AKCJI, ORAZ USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

6.1. WSKAZANIE, CZY OFEROWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ LUB BĘDĄ PRZEDMIOTEM WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH DYSTRYBUCJI NA RYNKU REGULOWANYM LUB INNYCH RYNKACH 

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 900.000 Akcji serii H, w tym 569.606 Akcji Sprzedawanych, i do 
1.130.000 Akcji serii I, oraz do 1.130.000 Praw do Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) 
prowadzonym przez GPW. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie spełnia jedynie wymogów dotyczących minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie 
(free float), których spełnienie uzależnione będzie od wyników Oferty Publicznej. W przypadku w Publicznej Ofercie zostaną 
objęte i przydzielone wszystkie oferowane Akcje (Akcje Sprzedawane i Akcje serii I), Emitent spełni wymogi dopuszczenia akcji na 
rynek podstawowy. Odwołanie oferty Akcji Sprzedawanych przez Sprzedającego, przy założeniu, iż Akcje serii I zostaną 
zaoferowane przez Spółkę w maksymalnej przewidzianej w Prospekcie liczbie i zostaną w całości objęte zapisami inwestorów, 
nie wpływa na możliwość spełnienia przez Spółkę warunków dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 
(podstawowym) GPW przewidzianych w regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach. Jednakże 
spełnienie tych warunków jest związane z ryzykami, o których mowa poniżej.  

W związku z: (i) Ofertą oraz (ii) dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii H, w tym Akcji Sprzedawanych, PDA serii I oraz Akcji 
serii I do obrotu giełdowego zamiarem Spółki jest rejestracja docelowo pod tym samym kodem ISIN, 900.000 Akcji serii H, w tym 
569.606 Akcji Sprzedawanych, i do 1.300.000 Akcji serii I oraz rejestracja do 1.300.000 Praw do Akcji serii I w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty Zarząd podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w KDPW Akcji serii H, Akcji serii 
I oraz PDA serii I. 

Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, na rachunkach  w KDPW zostały 
zapisane PDA serii I w liczbie odpowiadającej ilości przydzielonych Akcji Oferowanych oraz dotychczasowe Akcje serii H 
Emitenta. 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I, Spółka podejmie działania mające na celu 
wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po zarejestrowaniu Akcji serii I przez sąd 
rejestrowy, zostaną one zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, na których były zapisane Prawa do Akcji 
serii I w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań Praw do Akcji serii I na rynku podstawowym GPW. W 
zamian za każde Prawo do Akcji serii I na rachunkach inwestorów zostanie zapisana jedna Akcja serii I, w wyniku czego Prawa do 
Akcji serii I wygasną. Dzień wygaśnięcia PDA serii I będzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW, a następny dzień obrotu na GPW 
będzie pierwszym dniem notowań Akcji serii I. 

Akcje serii H, w tym Akcje Sprzedawane, zostaną zdematerializowane i wprowadzone do obrotu regulowanego na GPW również 
w przypadku niedokonania sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego. W przypadku niedojścia do 
skutku emisji Akcji serii I Spółka nie będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H do obrotu giełdowego. 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Akcji serii I i PDA serii I do obrotu na rynku 
regulowanym (w tym podstawowym) GPW wymaga zgody zarządu GPW i przyjęcia Akcji serii H, w tym Akcji Sprzedawanych, 
oraz Akcji serii I i PDA serii I do depozytu papierów wartościowych przez KDPW. Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka 
spełni wszystkie wymogi prawne określone w stosownych regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu o Rynku i 
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Emitentach, w tym w szczególności wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie. Zgodnie z Rozporządzeniem o 
Rynku i Emitentach w przypadku rynku podstawowego (będącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych) minimalna liczba 
akcji w wolnym obrocie (free float) jest zapewniona, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:  

(i) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań  (w przypadku 
Emitenta warunek rozproszenia zostanie spełniony pomimo, że w ramach Publicznej Oferty nie zostaną ostatecznie 
sprzedane żadne dotychczasowe Akcje serii H tj. Akcje Sprzedawane, a co najmniej 300.000 Akcji nowej emisji serii I 
zostanie subskrybowanych i przydzielonych w ramach Publicznej Oferty) lub  

(ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości stanowiącej, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, 
równowartość w złotych co najmniej 17 mln EUR.  

Ponadto Rozporządzenie o Rynku i Emitentach wymaga, aby:  

(iii) wniosek o dopuszczenie obejmował wszystkie akcje tego samego rodzaju oraz  
(iv) emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy 

kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie.  

Natomiast zgodnie z Regulaminem GPW akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo 
równoległym), o ile:  

(i) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, chyba że 
sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,  

(ii) zbywalność akcji nie jest ograniczona,  
(iii) w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 
(iv) z zastrzeżeniem określonych wyjątków kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i 

prognozowanej ceny rynkowej) powinna wynosić co najmniej 60 mln zł albo równowartość w złotych 15 mln EUR,  
(v) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego 
(w przypadku Emitenta warunek rozproszenia zostanie spełniony pomimo, że w ramach Publicznej Oferty nie zostaną 
ostatecznie sprzedane żadne dotychczasowe Akcje serii H tj. Akcje Sprzedawane, a co najmniej 158.824 Akcje nowej emisji 
serii I zostanie subskrybowanych i przydzielonych w ramach Publicznej Oferty) oraz (b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o 
dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1 mln EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub 
emisyjnej, a także  

(vi) akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu 
giełdowego. 

Analizując wnioski Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H, w tym Akcji Sprzedawanych, Akcji serii I oraz PDA serii I na 
GPW, GPW bierze pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, jej perspektywy rozwoju oraz doświadczenie i 
kwalifikacje jej kadry zarządzającej, mając na uwadze bezpieczeństwo rynku i jego uczestników. Biorąc pod uwagę, że niektóre 
kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW są uznaniowe i należą do oceny GPW, Spółka nie może zapewnić, że 
takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani że Akcje serii H, w tym Akcje Sprzedawane, Akcje serii I oraz PDA serii I zostaną 
dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW. W przypadku powzięcia przez Spółkę informacji, iż z 
powodu przewidywanego wyniku Publicznej Oferty, Spółka może nie spełnić wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii 
H do obrotu na rynku regulowanym GPW, Spółka rozważy odstąpienie od przeprowadzenia Publicznej Oferty. 

Odstąpienie od przeprowadzenia Publicznej Oferty będzie dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego Prospektu w tym 
zakresie zawartymi w Części IV Dokument Ofertowy, w pkt. 5.1.4. Ponadto Spółka nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu 
okoliczności leżących poza jej kontrolą dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H, w tym Akcji Sprzedawanych, Akcji serii I oraz 
PDA serii I na głównym rynku GPW nastąpi w terminach innych, niż pierwotnie zakładano. Ponadto z powodu luki czasowej 
pomiędzy subskrypcją przez inwestorów a pierwszym dniem notowania Akcji Oferowanych, inwestorzy będą narażeni na brak 
płynności przez ten czas. 

Mając na uwadze stanowisko Zarządu GPW z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania i 
wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, zgodnie z którym decyzje w sprawie dopuszczenia i 
wprowadzenia do obrotu giełdowego jednocześnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących podejmowane są po 
analizie obejmującej w szczególności wysokość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży 
oraz inne okoliczności związane z wnioskiem. W świetle powyższego spółki, które planują jednoczesne notowanie praw do 
nowych akcji wraz z istniejącymi akcjami, powinny liczyć się z tym, że istniejące akcje zostaną dopuszczone dopiero po rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego i asymilacji istniejących akcji z nowo wyemitowanymi akcjami, o ile takie opóźnienie jest 
uzasadnione szczególnymi okolicznościami. W związku z tym możliwe jest, że Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu nie 
wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii I oraz ich asymilacji z Akcjami serii H. 
W związku z powyższym inwestorzy, którym zostaną przydzielone Akcje Sprzedawane, muszą wziąć pod uwagę możliwość, że 
Akcje Sprzedawane mogą nie być notowane do czasu ich wprowadzenia do obrotu giełdowego (co nastąpi w dniu wprowadzenia 
Akcji serii I do obrotu giełdowego). 
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Ponadto Akcjonariusz Sprzedający jest stroną umownego zakazu sprzedaży Akcji serii H (informacja w tym zakresie została 
zawarta w Części IV Dokument Ofertowy, w pkt. 7.3.), co będzie również jednym z czynników analizowanych przez GPW w 
związku z wnioskiem Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego. 

W przypadku niespełnienia przez Spółkę wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym przewidzianych w 
Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie GPW Spółka nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie Akcji serii H i 
Akcji serii I do obrotu poza rynkiem regulowanym, tj. na rynku organizowanym przez GPW. 

W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego informacja taka 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w  
sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

Emitent przewiduje, iż obrót PDA serii I na GPW rozpocznie się w I kwartale 2016 roku. Termin notowania Akcji serii H oraz Akcji 
serii I na GPW zależy głównie od terminu sądowej rejestracji Akcji serii I. Z tego powodu Emitent ma ograniczony wpływ na 
termin notowania Akcji. 

6.2. WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH ZGODNIE Z WIEDZĄ EMITENTA, SĄ 
DOPUSZCZONE DO OBROTU PAPIERY WARTOŚCIOWE TEJ SAMEJ KLASY, CO PAPIERY WARTOŚCIOWE OFEROWANE LUB 
DOPUSZCZONE DO OBROTU 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym lub równoważnym. 

6.3. INFORMACJE O EWENTUALNEJ SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TEJ SAMEJ KLASY CO PAPIERY 
OFEROWANE W DRODZE OFERTY PUBLICZNEJ LUB WPROWADZANEJ DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

Nie są tworzone, ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym, żadne inne papiery wartościowe 
tej samej lub innej klasy, co Akcje Oferowane i oczekujące dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

6.4. NAZWA I ADRES PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH WIĄŻĄCE ZOBOWIĄZANIE DO DZIAŁAŃ JAKO POŚREDNICY W OBROCIE NA 
RYNKU WTÓRNYM, ZAPEWNIAJĄCYCH PŁYNNOŚĆ ORAZ PODSTAWOWE WARUNKI ICH ZOBOWIĄZANIA 

Akcje Spółki nie są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym zapewniającym płynność za pomocą kwotowania ofert kupna  
i sprzedaży. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta dla akcji dopuszczonych do 
obrotu giełdowego, jednakże w przyszłości Emitent zamierza podpisać taką umowę. 

Czynności animatora będą wykonywane zgodnie z regulacjami Giełdy. 

6.5. STABILIZACJA 

6.5.1. WSKAZANIE, ŻE DZIAŁANIA STABILIZACYJNE MOGĄ BYĆ PODJĘTE, ŻE NIE MA GWARANCJI, IŻ ZOSTANĄ ONE WYKONANE 
ORAZ ŻE MOGĄ ONE ZOSTAĆ ZATRZYMANE W DOWOLNYM MOMENCIE 

Nie dotyczy. Spółka nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji. 

6.5.2. POCZĄTEK I KONIEC OKRESU, PODCZAS KTÓREGO MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE DZIAŁANIA STABILIZACYJNE 

Nie dotyczy. Spółka nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji. 

6.5.3. WSKAZANIE PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO DZIAŁANIAMI STABILIZACYJNYMI DLA KAŻDEJ WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI, 
CHYBA ŻE NIE JEST TO ZNANE W CHWILI PUBLIKACJI 

Nie dotyczy. Spółka nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji. 

 

6.5.4. WSKAZANIE, ŻE W WYNIKU TRANSAKCJI STABILIZUJĄCYCH CENA RYNKOWA MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ MIAŁOBY TO MIEJSCE 
W INNYM PRZYPADKU 

Nie dotyczy. Spółka nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji. 

7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ 

7.1. DANE NA TEMAT OFERUJĄCYCH AKCJE DO SPRZEDAŻY 

Nazwisko i imię lub nazwa 
Akcjonariusza 

Belancor Sp. z o.o. 

Adres lub siedziba 
Akcjonariusza 

Kraków, ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków 

Charakter stanowiska lub Belancor Sp. z o.o. jest jedynym akcjonariuszem Emitenta. 
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inne istotne powiązania w 
okresie ostatnich trzech lat z 
Emitentem i jego 
podmiotami powiązanymi 

Belancor sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie inwestycji kapitałowych. 

Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są: Jacek Kłeczek (25 udziałów), Beata Kłeczek (25 udziałów), 
Krzysztof Szewczyk (25 udziałów), Jolanta Cepielik-Szewczyk (25 udziałów), Bogumił Tokarz (30 
udziałów), Magdalena Kosińska (10 udziałów), Agnieszka Rerutko (10 udziałów), Roman 
Wąsikiewicz (25 udziałów) i Łukasz Wąsikiewicz (25 udziałów).  

Wspólnicy są właścicielami wszystkich 200 udziałów w kapitale zakładowym Belancor Sp. z o.o. 
o łącznej wartości nominalnej 54.810.000 zł, co daje łącznie 100% udziałów i stanowi 100% 
kapitału zakładowego tej spółki. 

Udziałowcy Belancor Sp. z o.o.: Jacek Kłeczek, Krzysztof Szewczyk, Bogumił Tokarz i Łukasz 
Wąsikiewicz pełnią aktualnie funkcje w Radzie Nadzorczej. Udziałowiec Belancor Sp. z o.o. Roman 
Wąsikiewicz pełni aktualnie funkcję w Zarządzie. 

Udziałowcami Belancor Sp. z o.o. są założyciele Emitenta: Jolanta Cepielik-Szewczyk i Łukasz 

Wąsikiewicz. 

Członkowie Rady Nadzorczej: Jacek Kłeczek, Krzysztof Szewczyk, Bogumił Tokarz pełnią funkcje w 
zarządzie Belancor Sp. z o.o. Członek Zarządu Roman Wąsikiewicz pełni funkcję w zarządzie 
Belancor Sp. z o.o. 

W wykonaniu uchwały nr 3/12/2014 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Belancor Sp. z 
o.o. z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem 
prawa pierwszeństwa przysługującego Wspólnikom oraz w sprawie zmiany Umowy Spółki w 
zamian za 1.096.000 nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Belancor Sp. z o.o. – 
BELANCO Limited wniósł wkład niepieniężny w postaci 3.000.000 akcji Emitenta.  Umowa 
przeniesienia własności akcji Emitenta została zawarta w dniu 16 grudnia 2014 roku.  

Poza tym nie istnieją inne istotne powiązania umowne, ekonomiczne, osobowe Belancor Sp. z o.o. 
z Emitentem, jego poprzednikiem prawnym i podmiotami powiązanymi w okresie ostatnich trzech 
lat. 

7.2. LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ KAŻDEGO ZE SPRZEDAJĄCYCH WŁAŚCICIELI 
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Nazwisko i imię 

lub firma (nazwa) akcjonariusza 
Rodzaj akcji Ilość akcji oferowanych 

Belancor Sp. z o.o. Akcje zwykłe na okaziciela serii H 569 606 

7.3. UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU „LOCK-UP” 

W dniu 16 lipca 2015 roku Belancor Sp. z o.o. zawarła z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 
umowę zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”, na mocy której zobowiązała się, że w okresie kolejnych 12 miesięcy 
kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, nie dokona 
sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych 
umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe 
zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto 
Oferujący wyraził zgodę na zbycie przez Belancor Sp. z o.o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od 
Belancor, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze z Oferującym umowę lock-up o 
treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji Spółki. Umowa 
zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji Spółki 
na GPW. 

8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 

8.1. WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO OGÓŁEM ORAZ SZACUNKOWA WIELKOŚĆ WSZYSTKICH KOSZTÓW EMISJI LUB OFERTY 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest znana cena Akcji Oferowanych, dlatego też nie można wskazać ostatecznej wielkości 
przychodów brutto z emisji Akcji serii I Zgodnie z szacunkami Zarządu, wpływy brutto z emisji Akcji serii I wyniosą około 23.730 
tys. zł. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie około 22.500  tys. zł. 

Uwzględniając powyższe szacunki, całkowite koszty związane z emisją Akcji serii I mogą wynieść około 1.230 tys. zł, w tym: 

Koszty sporządzenia Prospektu, doradztwa i oferowania 1.095 tys. zł, 

Koszt kampanii promocyjnej 120 tys. zł, 

Pozostałe koszty 15 tys. zł. 

Źródło: Spółka 
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Wszystkie wskazane powyżej koszty poniesie Emitent. 

Sprzedający poniesie jedynie w całości koszty wynagrodzenia za plasowanie Akcji Sprzedawanych. 

Po zamknięciu Publicznej Oferty Emitent opublikuje informacje dotyczące przychodów z subskrypcji Akcji serii I, jak również 
całkowitych kosztów Oferty, w formie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Spółka oraz Sprzedający nie będą pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. 

9. ROZWODNIENIE 

9.1. WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ 

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: 

Struktura akcjonariatu przed Publiczną Ofertą 

Belancor Sp. z o.o. jedyny akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

w % 
Liczba głosów 

Udział w 
głosach w % 

imienne, uprzywilejowane co do głosu: 2.100.000 70,00% 4.770.000 84,13% 

 Akcje serii A 190.000 6,33% 950.000,00 16,75% 

 Akcje serii G 1.910.000 63,67% 3.820.000,00 67,37% 

zwykłe na okaziciela:     

 Akcje serii H 900.000 30,00% 900.000 15,87% 

RAZEM 3.000.000 100,00% 5.670.000 100,00 % 

W ramach Publicznej Oferty Spółka zamierza zaoferować 1.130.000 Akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy, a Sprzedający zamierza zaoferować 569.606 Akcji serii H. W związku z powyższym 
przedstawiona poniżej wielkość i wartość procentowa rozwodnienia obliczona została w sytuacji, w której zostaną objęte 
wszystkie Akcje Oferowane. 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Publicznej Oferty 

 Liczba akcji 
Udział w kapitale 

w % 
Liczba głosów 

Udział w 
głosach w % 

Belancor Sp. z o.o. 2.430.394 58,85% 5.100.394 75,01% 

imienne, uprzywilejowane co do głosu: 2.100.000 50,85% 4.770.000 70,15% 

 Akcje serii A 190.000 4,60% 950.000 13,97% 

 Akcje serii G 1.910.000 46,25% 3.820.000 56,18% 

zwykłe na okaziciela: 330.394 8,00% 330.394 4,86% 

 Akcje serii H 330.394 8,00% 330.394 4,86% 

Nowi akcjonariusze* 1.699.606 41,15% 1.699.606 24,99% 

 Akcje Sprzedawane serii H 569.606 13,79% 569.606 8,38% 

 Akcje Oferowane serii I 1.130.000 27,36% 1.130.000 16,62% 

RAZEM 4.130.000 100,00% 6.800.000 100,00% 

* przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich Akcji Oferowanych  

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Publicznej Oferty udział akcji posiadanych przez dotychczasowego akcjonariusza 
(Belancor Sp. z o.o.) w łącznej liczbie akcji będzie kształtował się na poziomie 58,85%, zaś udział w liczbie głosów wyniesie 
75,01%, a udział akcji posiadanych przez inwestorów uczestniczących w Ofercie wyniesie 41,15%, zaś ich udział w liczbie głosów 
wyniesie 24,99%. 

Poniższa tabela przedstawia wielkość i wartość procentową uzyskanego rozwodnienia w przypadku odwołania przez 
Sprzedającego Oferty Sprzedaży akcji serii H oraz objęcia przez inwestorów wszystkich zaoferowanych przez Spółkę Akcji serii I. 
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Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu emisji Akcji serii I 

 Liczba akcji Udział w kapitale w % Liczba głosów 
Udział w 

głosach w % 

Belancor Sp. z o.o. 3.000.000 72,64% 5.670.000 83,38% 

imienne, uprzywilejowane co do głosu: 2.100.000 50,85% 4.770.000 70,15% 

 Akcje serii A 190.000 4,60% 950.000 13,97% 

 Akcje serii G 1.910.000 46,25% 3.820.000 56,18% 

zwykłe na okaziciela: 900.000 21,79% 900.000 13,24% 

 Akcje serii H 900.000 21,79% 900.000 13,24% 

Nowi akcjonariusze** 1.130.000 27,36% 1.130.000 16,62% 

 Akcje Oferowane serii I 1.130.000 27,36% 1.130.000 16,62% 

RAZEM 4.130.000 100,00% 6.800.000 100,00% 

** przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich oferowanych Akcji serii I  

W przypadku odwołania przez Sprzedającego Oferty Sprzedaży akcji serii H oraz objęcia przez inwestorów wszystkich 
zaoferowanych przez Spółkę Akcji serii I udział akcji posiadanych przez dotychczasowego akcjonariusza (Belancor Sp. z o.o.)  
w łącznej liczbie akcji będzie kształtował się na poziomie 72,64 %, zaś udział w liczbie głosów Belancor Sp. z o.o. wyniesie 83,38%, 
a udział akcji posiadanych przez inwestorów uczestniczących w Ofercie wyniesie 27,36 %, zaś ich udział w liczbie głosów wyniesie 
16,62%. 

9.2. WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ W PRZYPADKU, 
GDY DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE NIE OBEJMĄ SKIEROWANEJ DO NICH NOWEJ OFERTY 

Publiczna oferta Akcji serii I nie jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Dotychczasowi akcjonariusze zostali 
pozbawieni prawa poboru w stosunku do Akcji serii I Uchwałą nr 16 NWZ Emitenta z dnia 24 czerwca 2015 roku. 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

10.1. OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ 

Oferujący – Dom Maklerski BDM S.A. 

Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała) pełniący funkcję 
oferującego jest związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję firmy inwestycyjnej oferującej Akcje 
Oferowane. Dom Maklerski BDM S.A. jest również podmiotem prowadzącym proces budowy księgi popytu. 

Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przed KNF, za plasowanie Akcji 
Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu oraz za przygotowanie następujących części niniejszego Prospektu:  

Część II Czynniki ryzyka pkt. 3, 

Część III Dokument rejestracyjny pkt. 3, pkt. 6.2., pkt. 9-10, pkt. 12,  

Część IV Dokument ofertowy pkt. 5-6, pkt. 9, Załączniki nr 5 i 6 

oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania 

Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Domu Maklerskiego BDM S.A. jest uzależniona od wielkości środków pozyskanych  
z emisji Akcji Oferowanych, stąd Dom Maklerski BDM S.A. może być zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny akcji oraz 
jak największej liczby wyemitowanych akcji. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BDM S.A. nie ma innego 
bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty.  

Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A.  a innymi 
podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. 

W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent i Sprzedający (każdy proporcjonalnie do liczby Akcji 
Oferowanych) zapłacą Domowi Maklerskiemu BDM S.A., prowizję, której wartość mieści się w przedziale od 1,8% do 3,1% 
wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji 
Oferowanych. 

Doradca Prawny – „GHMW - Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni” Spółka Partnerska 

„GHMW - Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni” Spółka Partnerska odpowiedzialna jest za sporządzenie 
następujących części niniejszego Prospektu: 

Część II Czynniki ryzyka pkt. 1.18., pkt. 2.8., pkt. 2.14, 

Część III Dokument Rejestracyjny: pkt. 5.1.1.-5.1.5., pkt. 6.4., pkt. 7-8, pkt. 11.2., pkt. 14-19, pkt. 20.7-20.8, pkt. 21-22,  
pkt. 25 
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Część IV Dokument Ofertowy: pkt. 4, pkt. 7, pkt. 10.1.  

oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania 

Doradca Prawny odpowiada również za przygotowanie projektów uchwał organów korporacyjnych Emitenta związanych  
z Publiczną Ofertą, a także bieżące doradztwo prawne w sprawach związanych z realizacją Publicznej Oferty. 

Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z powodzeniem Oferty. Doradca Prawny świadczy oraz może świadczyć w 
przyszłości na rzecz Spółki, Spółek z Grupy lub akcjonariuszy Spółki usługi prawne, w odniesieniu do prowadzonej przez nich 
działalności, na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług doradztwa prawnego. Pomiędzy działaniami Doradcy 
Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. Doradca Prawny nie posiada papierów wartościowych Spółki. 

Nie były podejmowane dodatkowe działania doradców związane z emisją i przeprowadzeniem Publicznej Oferty. 

10.2. WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH 
REWIDENTÓW ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT 

Za wyjątkiem Historycznych Skonsolidowanych Informacji Finansowych oraz Skonsolidowanych Informacji Finansowych Pro 
Forma, Prospekt nie zawiera innych informacji, które były przedmiotem badania, przeglądu lub innych prac poświadczających 
biegłego rewidenta. 

10.3. DANE NA TEMAT EKSPERTA 

W Prospekcie w Załączniku nr 7 zamieszczono Raport z wyceny nieruchomości Grupy sporządzony przez osobę określaną jako 
ekspert - Polish Properties Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 

10.4. POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE. ŹRÓDŁA TYCH 
INFORMACJI 

Informacje uzyskane od osób trzecich zostały powtórzone w Prospekcie dokładnie. Wedle najlepszej wiedzy informacje te nie 
pomijają istotnych faktów, nie wprowadzają w błąd ani też nie są nierzetelne. 
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 ZAŁĄCZNIKI 

1. ZAŁĄCZNIK – STATUT EMITENTA  

STATUT SPÓŁKI  
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna. 
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 

§ 2 
Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. 
 

§ 3 
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą. 
2. Spółka może powoływać i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz 

przystępować do innych spółek w kraju i zagranicą. 
 

§ 4 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 
§ 5 

Przedmiotem działania Spółki jest: 
1) PKD 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 
2) PKD 42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad, 
3) PKD 42.12.Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych, 
4) PKD 42.13.Z - roboty związane z budową mostów i tuneli, 
5) PKD 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 
6) PKD 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
7) PKD 42.91.Z - roboty związane z obiektami inżynierii wodnej, 
8) PKD 42. 99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 
9) PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
10) PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
11) PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
12) PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 
13) PKD 81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 
14) PKD 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich, 
15) PKD 52.24.B - przeładunek towarów w portach śródlądowych, 
16) PKD 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 
17) PKD 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 
18) PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
19) PKD 52.29.A - działalność morskich agencji transportowych, 
20) PKD 52.29.B - działalność śródlądowych agencji transportowych, 
21) PKD 52.29.C - działalność pozostałych agencji transportowych, 
22) PKD 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem, 
23) PKD 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej, 
24) PKD 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 
25) PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
26) PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
27) PKD 70.21.Z - stosunki między ludzkie (public relations) i komunikacja, 
28) PKD 62.03.Z - działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 
29) PKD 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
30) PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 
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31) PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana, 
32) PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych, 
33) PKD 64.91.Z – leasing finansowy, 
34) PKD 69.20.Z - działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe, 
35) PKD 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, 
36) PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 
37) PKD 71.20.Z - pozostałe badania i analizy techniczne, 
38) PKD 73.11.Z - działalność agencji reklamowych, 
39) PKD 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 
40) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 
41) PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 

autorskim, 
42) PKD 82.11.Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 
43) PKD.82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
44) PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
45) PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację, 
46) PKD 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 
§ 6 

Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli 
uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co 
najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. 

 
II. Kapitał zakładowy Spółki 

§ 7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) i jest podzielony na 3.000.000 akcji  

o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 
1) 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 

zł (słownie: jeden złoty) każda, 
2) 1.910.000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji serii G, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 
3) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji, serii H, na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: 

jeden złoty) każda. 
2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 
3. Akcje serii G są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym 

Zgromadzeniu.  
4. Przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego Spółki wpłacona została kwota 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych), która odpowiadała ¼ kapitału zakładowego Spółki. 
5. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku numer 20 w sprawie 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz 
w sprawie zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 69.000 (słownie: 
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 69.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 
69.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane 
zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych 
na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku numer 19 w sprawie emisji 
warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów 
subskrypcyjnych serii A. 
 

§ 8 
Założycielami Spółki są: Zofia Tokarz, Janina Kłeczek, Jolanta Cepielik-Szewczyk, Łukasz Wąsikiewicz. 

 
§ 9 

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela i akcje imienne.  
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.  
3. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela, na 

pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem liczby i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. 
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Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia 
wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany Statutu celem 
dostosowania jego brzmienia do aktualnej liczby akcji imiennych i na okaziciela. 

4. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje 
z prawem pierwszeństwa. 

 
§ 10 

1. Zbycie i zastawienie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo 
odmowy zgody na zbycie i zastawienie akcji imiennych Rada Nadzorcza podejmuje w terminie jednego miesiąca, licząc od 
dnia zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza zamiaru przeniesienia i zastawienia akcji imiennych. Jeżeli Rada Nadzorcza 
odmawia zgody na przeniesienie akcji, w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia 
akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę, który nabędzie akcje imienne za cenę równą cenie zbycia, określonej 
w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. Termin zapłaty za akcje imienne wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od 
przekazania przez Radę Nadzorczą zainteresowanym informacji na temat nabywcy akcji imiennych. W przypadku 
bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje imienne lub niewskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy, akcjonariusz 
może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zgłoszeniu i na wskazanych tam warunkach.  

2. Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej 
w formie uchwały. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonywanie prawa głosu przez zastawnika 
lub użytkownika akcji Rada Nadzorcza podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku 
wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.  

 
§ 11 

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych 
uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia.  

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne uprzywilejowane ma obowiązek:  
1) zawiadomienia o zamiarze zbycia na piśmie wszystkich akcjonariuszy, posiadających akcje imienne uprzywilejowane 

oraz Zarządu, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny,  
2) jednoczesnego z zawiadomieniem, zaoferowania przeznaczonych do zbycia akcji wszystkim pozostałym akcjonariuszom, 

posiadającym akcje imienne uprzywilejowane, na warunkach określonych w ust. 3–8 poniżej. Oferta Akcjonariusza 
winna zawierać dla swej ważności upoważnienie Zarządu do odbioru oświadczeń w przedmiocie przyjęcia oferty.  

3. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych, pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne 
uprzywilejowane mogą nabyć akcje oferowane do zbycia za cenę równą cenie zbycia określoną w zawiadomieniu, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej. 

4. Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie czternastu dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa 
i przyjęciu oferty. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmą akcje w liczbie przekraczającej 
przeznaczoną do zbycia, Zarząd dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa 
pierwszeństwa i w drugiej kolejności do liczby akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy, którzy korzystają z prawa 
pierwszeństwa.  

5. Zarząd w terminie siedmiu dni, licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o realizacji prawa pierwszeństwa, o których 
mowa w ust. 4, przygotuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć 
akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających 
z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji.  

6. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do dziewięćdziesięciu dni, licząc od przekazania 
przez Zarząd zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 5 powyżej.  

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz 
nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.  

8. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych bez zachowania trybu przewidzianego w postanowieniach Statutu jest 
bezskuteczne wobec Spółki. 

 
§ 12 

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 
Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 
 
III. Organy Spółki 

§ 13 
Organami Spółki są:  
1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza,  
3) Zarząd.  
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IV. Walne Zgromadzenie 

§ 14 
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  
 

§ 15 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 
 

§ 16 
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek 
handlowych nie stanowią inaczej. 
 

§ 17 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy,  

2) podział zysku i pokrycie strat,  
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
6) zmiana Statutu, 
7) połączenie lub podział Spółki, 
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
9) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 
11) rozstrzygnięcia o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki 

lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 
12) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,  
13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
14) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.  

2. Zbycie i nabycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 18 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że kodeks spółek handlowych wymaga dla podjęcia 
danej uchwały większości bezwzględnej lub kwalifikowanej. 
 
V. RADA NADZORCZA 

§ 19 
1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, a od momentu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną – od pięciu 

do siedmiu członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia.  
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która wynosi 4 lata. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prace – prawa i obowiązki – osobiście. 
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji każdą z 
tych osób. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu komitet audytu, przy czym w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się 
z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza. 

6. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego 
pełnienia określonych czynności nadzorczych. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych obowiązków w wysokości ustalonej przez 
Walne Zgromadzenie. 

8. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie 
pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka 
Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego 
Rady Nadzorczej. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie, za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
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10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i 10 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych 
osób.  

12. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają względną większością głosów, przy czym w razie równości głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 
§ 20 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.  
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej są miasta Kraków i Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą 

na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na odbycie posiedzenia w innym mieście.  
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

innego członka Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od 
dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek 
obrad. 

4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji 
w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej 
kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.  

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi 
Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej czternaście dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, 
godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. Do zaproszenia powinny zostać załączone projekty uchwał.  

6. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko 
i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co 
do zmiany porządku obrad w całości lub w części.  

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności tych osób posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi członek 
Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

 
§ 21 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa i działalności. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, 

przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: 
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie 

ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku 
albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej 
oceny, 

2) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem 
oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 

3) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, a o ile jest sporządzane – także 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 
5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 
6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału 

w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, 
7) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 

przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, 
8) wyrażanie zgody na emisję obligacji o wartości przekraczającej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, 
9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych, przygotowywanych przez Zarząd, 
10) rozpatrywanie i opiniowanie spraw, mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 
11) udzielanie - od dnia, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej - zgody na zawarcie przez Spółkę umowy 

z podmiotem powiązanym ze Spółką (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), przy czym udzielenie zgody nie jest wymagane 
w wypadku umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej 
przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, 

12) ustalenie tekstu jednolitego Statutu. 
3. Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą 

i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 
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§ 22 

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem, 
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy 
obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady 
Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.  

2. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Radzie Nadzorczej informację na temat zaistniałego lub mogącego powstać 
konfliktu interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania 
nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.  

 
§ 23 

Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i obecni członkowie 
Rady Nadzorczej. W protokołach należy wymienić porządek obrad, członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu 
oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów 
powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
 
VI. Zarząd 

§ 24 
1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, powołanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.  
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata. 
 

§ 25 
1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.  
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane 

z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, z wyjątkiem spraw, które wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. 
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należą decyzje o powoływaniu jednostek organizacyjnych Spółki, takich jak: 

oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa.  
4. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy 

Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd, a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego 
chociażby jeden członek Zarządu.  

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co 
najmniej połowy członków Zarządu. 

6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a 
także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 

7. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.  
 

§ 26 
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie lub 
prokurent samoistny jeżeli zostanie ustanowiony.  
 

§ 27 
Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu 
której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale 
Rady Nadzorczej.  
 

§ 28 
Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć  
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce 
kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania 
co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Rada Nadzorcza. 
 
VII. Gospodarka Spółki. 

§ 29 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy z dniem 
31 grudnia 1996 roku. 
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§ 30 
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego 
dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. 

§ 31 
Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 
jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
 
VIII. Postanowienia końcowe 

§ 32 
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. 
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2. ZAŁĄCZNIK – UCHWAŁA W SPRAWIE EMISJI AKCJI SERII I 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 24 czerwca 2015 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji serii I i praw do akcji serii I oraz zmiany Statutu 

 

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz na 
podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku 
poz. 94 ze zm.) Walne Zgromadzenie Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. uchwala, co następuje: 

 

§ 1 [EMISJA AKCJI SERII I] 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) do kwoty nie większej niż 4.130.000 zł 
(słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 1.130.000 zł (słownie: jeden milion  sto 
trzydzieści tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie więcej niż 1.130.000 (słownie: jeden 
milion sto trzydzieści tysięcy) nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

3. Akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

4. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy, kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku. 

5. Akcje serii I opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

6. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku 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). 

7. Akcje serii I i prawa do akcji serii I zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na  Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

8. Akcje serii I i prawa do akcji serii I podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 94 ze zm.). 

 

§ 2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] 

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii I. 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na 
podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do: 

1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, 

2) dokonania podziału akcji serii I na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii I pomiędzy transzami, 

3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii I w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób 
uprawnionych do składania zapisów na akcje serii I w ramach poszczególnych transz, 

4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I,  

5) ustalenia zasad przydziału akcji serii I w ramach poszczególnych transz, 
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6) podjęcia wszelkich niezbędnych działań, mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie 
zatwierdzenia prospektu emisyjnego, obejmującego akcje serii I oraz prawa do akcji serii I, 

7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do 
obrotu giełdowego na rynku regulowanym, 

8) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I,  

9) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii I oraz praw do akcji serii I  
w depozycie papierów wartościowych, 

10) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, 

11) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału 
zakładowego, 

12) podjęcia wszelkich innych działań mających na celu realizację postanowień niniejszej uchwały. 

 

§ 4 [ZMIANA STATUTU] 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.130.000 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy złotych) i jest 
podzielony na 4.130.000 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 
każda, w tym: 

7) 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 1,00 zł 
(słownie: jeden złoty) każda, 

8) 1.910.000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji serii G, imiennych, uprzywilejowanych, o  wartości 
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

9) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji, serii H, na okaziciela, zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: 
jeden złoty) każda. 

10) nie więcej niż 1.130.000 (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.” 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 5 [POSTANOWIENIE KOŃCOWE] 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku została zaprotokołowana w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Romanę Gruskoś, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie (Rep. A nr 2104/2015). 
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3. ZAŁĄCZNIK – OPINIA ZARZĄDU EMITENTA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I ORAZ W 
SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I 

 

OPINIA ZARZĄDU BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII I 
ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I 

 

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych 
przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji 
serii I. 

1) W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I jest w pełni 
uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności 
Spółki. Celem strategicznym Spółki jest wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie i pozyskanie dodatkowego kapitału na rynku publicznym. Niezbędne środki finansowe mogą zostać 
pozyskane w drodze publicznej emisji akcji skierowanej do szerokiego grona inwestorów.  

2) Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o mechanizm budowania książki popytu 
(book-building). Na podstawie uzyskanych informacji na temat rynkowej wyceny akcji serii I Zarząd ustali ich cenę emisyjną na 
takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji. 
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4. ZAŁĄCZNIK – UCHWAŁA EMITENTA W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU 
REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJI AKCJI SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO ZŁOŻENIA AKCJI DO 
DEPOZYTU 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 24 czerwca 2015 roku 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji Spółki serii H 
oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu 

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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) oraz art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity 
Dz.U. z 2014 roku poz. 94 ze zm.) Walne Zgromadzenie BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. uchwala, co następuje: 

 

§ 1. [ZGODA WALNEGO ZGROMADZENIA] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., 

2) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu, 

3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 94 ze zm.). 

 

§ 2. [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do: 

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii H do obrotu  na rynku 
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

2) złożenia akcji Spółki serii H do depozytu, 

3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii  H, w tym  
w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii H 
w depozycie papierów wartościowych. 

 

§ 3. [POSTANOWIENIE KOŃCOWE] 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku została zaprotokołowana w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Romanę Gruskoś, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie (Rep. A nr 2104/2015). 
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5. ZAŁĄCZNIK – LISTA POK PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY 

Lista POK-ów BDM S.A. 

POK-i 
Godziny 

pracy 
Kod Ulica Telefon Fax 

Bielsko-Biała 8:30 - 17:15 43-300 ul. Stojałowskiego 27 
33 8128 440 
33 8128 441 

33 8128 442 

Bytom 8:30 - 17:15 41-902 ul. Rycerska 11 32 282 52 65 32 282 83 39 

Cieszyn 8:30 - 17:15 43-400 ul. Górna 24 33 852 52 66 33 851 50 02 

Dąbrowa Górnicza 8:30 - 17:15 41-300 ul. 3 Maja 14 
32 262 00 10  
32 262 68 58 

32 262 68 58 

Jastrzębie-Zdrój 8:30 - 17:15 44-335 ul. Łowicka 35 32 47 11 440 32 47 11 440 

Katowice 8:30 - 17:15 40-096 ul. 3-go Maja 23 

32 2081 400  
32 2081 401  
32 2081 415 

32 2081 416 

32 2081 402 

Kęty 8:30 - 17:15 32-650 ul. Sobieskiego 16 
33 8450 766  
33 8451 329 

33 8450 751 

Kraków 8:30 - 17:15 31-153 ul. Szlak 67 (I Piętro) 
12 423 22 21 
12 432 39 70 

12 422 16 22 

Lubin 8:30 - 17:15 59-300 M. Skłodowskiej Curie 7 
76 845 67 71  
76 846 67 34 

76 846 67 32 

Poznań 8:30 - 17:15 61-737 ul. 27 Grudnia 3 
61 855 33 03 
61 855 33 05 

61 853 23 28 

Tarnów 8:30 - 17:15 33-100 ul. Krakowska 11a 14 6213 186 14 6273 180 

Tychy 8:30 - 17:15 43-100 Aleja Jana Pawła II 20 
32 217 78 75  
32 217 78 76 

32 217 78 77 

Warszawa 8:30 - 17:15 00-672 
ul. Piękna 68 

(róg Pięknej - Koszykowa) 

22 612 45 45  
22 612 46 46 
22 612 49 49 

22 612 45 45 

22 612 46 46 
22 612 49 49 

Wrocław 8:30 - 17:15 50-126 
ul. Św. Mikołaja 72  

(wejście od ul. Kiełbaśniczej) 

71 344 11 28 
71 372 35 40  
71 341 19 54  
71 372-35-43 

71 344 11 28 

Żary 8:30 - 17:15 68-200 ul. Wyszyńskiego 1 
68 375 98 51  
68 363 02 88 

68 375 98 51 

 
Lista niepełno zakresowych POK-ów BDM S.A. 

 

POK-i 
Godziny 

pracy 
Kod Ulica Telefon  

Lublin 09:00 - 16:00 20-082 
ul. Krakowskie Przedmieście 9 / 
Zielona 6 

662 279 486  

Rybnik 09:00 - 16:00 44-200 
ul. gen. Józefa Hallera 6 (II Piętro)  
pokój 204 

662 279 459  
662 279 599 
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6. ZAŁĄCZNIK – DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 

Akcje Oferowane Akcje serii I i Akcje Sprzedawane, które będą przedmiotem Publicznej Oferty na 
podstawie Prospektu 

Akcje serii A 190.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Emitenta serii A o wartości nominalnej  
1 zł każda 

Akcje serii G 1.910.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Emitenta serii G o wartości nominalnej  
1 zł każda 

Akcje serii H 900.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii H o wartości nominalnej 1 zł każda 

Akcje serii I akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii I o wartości nominalnej 1 zł każda, które 
zostaną wyemitowane w oparciu o Uchwałę Emisyjną 

Akcje Sprzedawane do 569.606 akcji zwykłych na okaziciela serii H oferowanych do sprzedaży przez 
Sprzedającego 

Biegły Rewident KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie 

BIK – 2 Sp. z o.o. Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

BIK – 2 Sp. z o.o. S.K.A. w likwidacji Biuro Inwestycji Kapitałowych 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowo-akcyjna w likwidacji 

BIK – 5 Sp. z o.o. Biuro Inwestycji Kapitałowych 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

BIK – 6 Sp. z o.o. Biuro Inwestycji Kapitałowych 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o. BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o. ASTO 
S.K.A. 

BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASTO spółka komandytowo-
akcyjna 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o. Projekt 1 
S.K.A. 

BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka 
komandytowo-akcyjna  

BIK Zarządzanie Sp. z o.o.  Projekt  
2 S.K.A. 

BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Projekt  2 spółka 
komandytowo-akcyjna 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o.  Projekt  
3 S.K.A. 

BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Projekt  3 spółka 
komandytowo-akcyjna 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o.  Projekt  
4 S.K.A. 

BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Projekt  4 spółka 
komandytowo-akcyjna 

BIK Zarządzanie Sp. z o.o.  Projekt  
5 S.K.A. 

BIK Zarządzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Projekt  5 spółka 
komandytowo-akcyjna 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 1 Sp. z o.o. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 1 Sp. z o.o. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Kraków 2 Sp. z o.o. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Kraków 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property 1 Sp. z o.o. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Property 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Property Sp. z o.o. w likwidacji 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
likwidacji 
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Biuro Inwestycji Kapitałowych 
Sosnowiec 1 Sp. z o.o. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych Sosnowiec 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Cena Akcji Oferowanych Cena Akcji Oferowanych, ustalona przez Emitenta i Sprzedającego w uzgodnieniu z 
Oferującym 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji serii I 

Deklaracja Deklaracja złożona w procesie budowy „książki popytu” na Akcje Oferowane w Transzy 
Instytucjonalnej 

Dom Maklerski BDM S.A., BDM 
S.A., BDM 

Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 

Doradca Prawny „GHMW - Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni” Spółka Partnerska z 
siedzibą w Krakowie 

Dyrektywa 2003/71/WE Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w 
sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Dzień Zatwierdzenia Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitenta przez KNF 

Emitent, BIK S.A. , Spółka Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – emitent akcji 
oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu 

EUR, euro Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Grupa, Grupa Kapitałowa Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. jako jednostka dominująca wraz z jednostkami 
zależnymi 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Historyczne Skonsolidowane 
Informacje Finansowe 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe, sporządzone zgodnie z MSSF, obejmujące 
lata 2012-2014 

KDPW S.A., KDPW,  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku 
poz. 121 ze zm.) 

Kodeks Karny, KK Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, K.s.h., 
KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 
2013 roku poz. 1030 ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Lista Wstępnego Przydziału Lista wstępnego przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej sporządzona 
po przeprowadzeniu procesu budowania „księgi popytu”; umieszczenie na Liście 
Wstępnego Przydziału będzie skutkowało pierwszeństwem w przydziale Akcji 
Oferowanych pod warunkiem złożenia i opłacenia zapisu zgodnie z Listą Wstępnego 
Przydziału 

Marathon 2 Sp. z o.o. Marathon – 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

MSR, MSSF, MSSF UE Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy 
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Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską 

 

Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, NWZ, NWZ Spółki, 
NWZ Emitenta, NWZ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.  

NBP Narodowy Bank Polski 

NSA Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie 

Oferta Publiczna Oferta objęcia Akcji Oferowanych 

Oferujący Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 
roku poz. 613) 

PDA, Prawo do Akcji, Prawo do 
Akcji serii I 

Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
z którego wynika prawo do otrzymania Akcji serii I 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

POK Punkt Obsługi Klienta 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku 
poz. 128 ze zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku 
poz. 826 ze zm.) 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
o Prospekcie, zawierający informacje o Ofercie i Spółce Biuro Inwestycji Kapitałowych 
S.A. 

Przedział Cenowy Przedział, w ramach którego przyjmowane będą Deklaracje zainteresowania nabyciem 
Akcji Oferowanych 

PSR Standardy rachunkowości określone w Ustawie o Rachunkowości oraz w innych 
przepisach obowiązujących w Polsce 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza 
Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki, 
RN 

Rada Nadzorcza Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Rada Polityki Pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Polskiego 

Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonujące 
dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 
publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, ze zmianami 

Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 
133) 

Rozporządzenie o Rynku i 
Emitentach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych 
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci 
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papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. nr 84, poz. 547) 

Rozporządzenie WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

RPP Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Polskiego 

S.A. Spółka akcyjna 

Savia Karpaty Sp. z o.o. Savia Karpaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

Skonsolidowane Informacje 
Finansowe Pro Forma 

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy na dzień i za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2014 r. 

Sprawozdania Finansowe Grupy 
Kapitałowej  

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata zakończone 31 grudnia 
2014, 2013 oraz 2012 

Sp. z o.o.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

SPV 2 Sp. z o.o. SPV – 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w Systemie UTP uchwalone uchwałą nr 
1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 roku ze zmianami 

Transza Indywidualna transza, w której oferowanych jest do 420.000 Akcji Oferowanych, w której minimalna 
wielkość zapisu wynosi 20 akcji, zaś maksymalna wysokość zapisu wynosi 50.000 akcji  

Transza Instytucjonalna Transza, w której oferowanych jest do 1.279.606 Akcji Oferowanych kierowana do 
inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie budowania „księgi popytu” lub składających 
zapis na więcej niż 10.000 akcji 

Uchwała Emisyjna Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii 
I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie 
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
akcji serii I i praw do akcji serii I oraz zmiany Statutu 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański – jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2014 roku poz. 1537 ze zm.) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity 
Dz.U. z 2014 roku poz. 94 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 184 ze zm.) 

Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie 
Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 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) 

Ustawa o Podatku Dochodowym Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
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od Osób Fizycznych jednolity Dz.U. z 2012 roku poz. 361 ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 851 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 626 ze zm.)  

Ustawa o Podatku od Spadków i 
Darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 roku poz. 86 ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku 
poz. 330 ze zm.) 

WZ, Walne Zgromadzenie Spółki, 
Walne Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 

Zasady Dobrych Praktyk GPW Dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiący załącznik do 
uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 
dnia 21 listopada 2012 roku 
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7. ZAŁĄCZNIK – RAPORT Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

Poniżej został zamieszczony dokument, który stanowi podsumowanie operatów szacunkowych portfela nieruchomości Grupy 
BIK SA przygotowanych przez Polish Properties Sp. z o.o. na dzień 31.12.2014 r. oraz 30.06.2015 r. 
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SPÓŁKA  

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. 
ul. Albatrosów 2 
30-716 Kraków 

 

AKCJONARIUSZ SPRZEDAJĄCY  

Belancor Sp. z o.o. 
ul.  Albatrosów 2  
30-716 Kraków  

 
 

OFERUJĄCY  

Dom Maklerski BDM S.A. 
ul. Stojałowskiego 27 
43-300 Bielsko-Biała 

 
 

DORADCA PRAWNY  

„GHMW - Gach, Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni” 
Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie 

ul. T. Lenartowicza 5/3 
31-138 Kraków 

 
 

BIEGŁY REWIDENT  

KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
ul. Chłodna 51 

00-867 Warszawa 
nr ewidencyjny 3546 
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