KNF

Unia Europejska
Informacje poufne GPW
Akty Unii Europejskiej

Raporty okresowe

Raportowanie niefinansowe
Osoby blisko związane Opóźnienia

Dyrektywa TRANSPARENCY
Rozporządzenia Wykonawcze

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

NewConnect

Raporty bieżące

Polityka różnorodności
Rozporządzenie MAR Sankcje
Dyrektywa MAD

Wytyczne ESMA

Obowiązki osób zarządzających

Standardy techniczne

PROFESJONALNY DORADCA W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW I NEWCONNECT

Biuro Informacji Kapitałowych
Biuro Informacji Kapitałowych jest firmą doradczą specjalizującą się od kilkunastu lat w świadczeniu usług z zakresu
wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW lub NewConnect.
W tym czasie mieliśmy przyjemność współpracować z blisko dwustoma podmiotami notowanymi lub ubiegającymi się
o status spółki publicznej. Wspieramy spółki zarówno w okresie IPO, jak również te ze znacznym stażem giełdowym.
Nasza oferta obejmuje różne warianty i zakresy współpracy, m.in.: stałą asystę, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte,
szkolenia z systemów ESPI i EBI, sporządzanie procedur i regulaminów oraz indywidualne konsultacje.
Naszą kadrę stanowi zespół profesjonalistów - ekonomistów i prawników, którzy od wielu lat zajmują się tematyką
obowiązków informacyjnych. Bogate doświadczenie oparte na wieloletniej praktyce i współpracy z tak licznymi podmiotami
gwarantuje obsługę na najwyższym poziomie i dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Referencje

(…) Współpracę z BIK cechuje profesjonalizm,
rzetelność i terminowość. Indywidualne
podejście doradców do specyfiki naszej
spółki i jej działalności gwarantuje w pełni
zadowolenie z podjętej współpracy.
Dlatego z wielką przyjemnością i wyrazami
uznania polecamy usługi BIK innym spółkom.
(…)

(…)
Doradców
BIK
charakteryzuje
rzeczowość, profesjonalizm, kompetencje.
Zawsze przedstawiają konkretne rekomendacje
i znajdują optymalne w danej sytuacji
rozwiązanie. Warte podkreślenia jest także
to, iż możemy na nich liczyć w sytuacjach
kryzysowych i tych wymagających działania
pod presją czasu. (…)

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Paweł Bujnowski

Członek Zarządu, Małgorzata Majewska-Śliwa
Członek Zarządu, Jacek Łoś

Zakres usług
Nasza oferta to trzy podstawowe zakresy współpracy:

Zakres I – STAŁA ASYSTA

Na szkoleniu poruszane wszystkie aspekty wypełniania
obowiązków informacyjnych

Codzienne bieżące wsparcie przy wypełnianiu obowiązków
informacyjnych. W ramach stałej asysty Klient otrzymuje:

Na życzenie Klienta możliwość przedstawienia zasad
użytkowania i funkcjonowania Elektronicznego Systemu
Przekazywania Informacji (ESPI) oraz Elektronicznej Bazy
Informacji (EBI)

Dedykowanego Doradcę do obsługi Spółki, będącego
do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę

Do każdego przeprowadzonego szkolenia nasi Klienci
otrzymują pakiet bezpłatnych godzin konsultacji.

Pomoc w klasyfikacji zdarzeń katalogowych podlegających
raportowaniu

Zakres III – PROCEDURY I REGULAMINY

Pomoc w identyfikacji informacji poufnych
Koordynację, pomoc przy sporządzaniu i weryfikację
raportów bieżących i okresowych
Bieżący monitoring poprawności raportowania

Przygotowujemy od podstaw lub aktualizujemy już istniejące
wewnętrzne regulacje dotyczące obiegu informacji
poufnych i wypełniania obowiązków informacyjnych.

Pomoc przy tworzeniu polityki informacyjnej w sytuacjach
kryzysowych

Opracowanie jasnych, przejrzystych procedur gwarantuje
prawidłowy obieg informacji w Spółce i zapobiega
popełnianiu błędów przy wypełnianiu obowiązków
informacyjnych.

Aktualne informacje o zmieniających się przepisach
prawa i interpretacjach KNF

W ramach współpracy z
m.in. następujące dokumenty:

Natychmiastową reakcję na zaistniałe zdarzenia i problemy

Przy podpisaniu umowy na stałą asystę na co najmniej
rok nasi Klienci otrzymują bezpłatny pakiet obejmujący
szkolenie wstępne i opracowanie wewnętrznych procedur.

Zakres II – SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
Szkolenia dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych
dedykowane są Członkom Zarządu, Członkom Rady
Nadzorczej, kadrze kierowniczej poszczególnych działów
oraz osobom bezpośrednio zajmującym się wypełnianiem
obowiązków informacyjnych w Spółce.
Zalety szkolenia zamkniętego:
Bloki tematyczne opracowywane w zależności od uczestników
szkolenia

Klientem

sporządzamy

Procedurę sporządzania, zatwierdzania i przekazywania
raportów bieżących i okresowych
Regulamin obiegu informacji poufnych, obejmujący
swoim
zakresem
proces
pozyskiwania
danych
od jednostek organizacyjnych Emitenta i podmiotów
powiązanych, archiwizowania dokumentacji, ochrony
i zabezpieczenia dostępu do informacji poufnych
Regulamin dotyczący ograniczeń w zakresie nabywania
i zbywania akcji Spółki przez osoby zarządzające
i nadzorujące oraz inne posiadające dostęp do informacji
poufnych
Do każdych opracowanych procedur i regulaminów nasi
Klienci otrzymują pakiet bezpłatnych godzin konsultacji.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia dostosowanego
do potrzeb i wytycznych Spółki
Możliwość przedyskutowania spraw problematycznych
i budzących wątpliwości uczestników
Szkolenie w siedzibie Spółki, w dogodnym terminie,
z nieograniczoną ilością uczestników

(…) Polecamy Biuro Informacji Kapitałowych
jako solidnego i profesjonalnego doradcę
o wysokich kwalifikacjach. Usługi firmy
spełniają nasze oczekiwania. Udzielając
referencji potwierdzamy zaangażowanie
i profesjonalizm zatrudnionych w niej
doradców. (…)

(…) Usługi Biura Informacji Kapitałowych
realizowane są w sposób profesjonalny,
z dochowaniem należytej staranności
i umożliwiają prawidłowe, terminowe
wypełnianie przez LW Bogdanka S.A.
obowiązków informacyjnych. (…)

(…) Zawsze możemy liczyć na doradców
Biura Informacji Kapitałowych, którzy
pozostają do naszej stałej dyspozycji i służą
profesjonalną pomocą.
Jesteśmy usatysfakcjonowani współpracą
z firmą BIK jako solidnym i rzetelnym
partnerem. (…)

Główny Księgowy
Dariusz Bernacki

Prezes Zarządu
Krzysztof Szlaga

Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran

Piotr Paliło
ekonomista,
absolwent
Akademii
Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu (studia MBA)
i Uniwersytetu Gdańskiego.
Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem
kapitałowym. Przez pierwsze osiem lat zajmował
się doradztwem kapitałowym - głównie w obszarze
wprowadzania spółek na GPW. Przeprowadził blisko 10
procesów IPO. Ostatni projekt to wprowadzenie na GPW
spółki IMPEL, po debiucie której objął stanowisko Doradcy
Zarządu ds. Relacji Inwestorskich.
W roku 2004 był inicjatorem nowego produktu na
rynku kapitałowym - „doradztwo w zakresie wypełniania
obowiązków informacyjnych”. Od roku 2004 jest również
Prezesem Zarządu Biura Informacji Kapitałowych - firmy
specjalizującej się w doradztwie z zakresu wypełniania
obowiązków informacyjnych przez spółki notowane
na GPW lub NewConnect.
Do chwili obecnej wraz z zespołem świadczył usługi
doradcze dla blisko 200 podmiotów giełdowych.
W tym czasie przeprowadził ponad 300 szkoleń z zakresu
wypełniania obowiązków informacyjnych.
Pomysłodawca cyklicznych spotkań przedstawicieli rynku
kapitałowego - „Ogólnopolskiego Forum Zarządów Spółek
Giełdowych”, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku
2007 we Wrocławiu.
Autor publikacji z zakresu wypełniania obowiązków
informacyjnych. Prelegent na licznych konferencjach,
seminariach
oraz
ogólnopolskich
szkoleniach
organizowanych m.in. przez Rzeczpospolitą, Gazetę
Giełdy „Parkiet” czy Puls Biznesu. Gość wielu programów
telewizyjnych z obszaru obowiązków informacyjnych,
m.in. TVN CNBC, POLSAT, Inwestorzy.tv.

Kontakt
Biuro Informacji Kapitałowych Sp. z o.o. sp.k.
ul. Wietrzna 18 lok. 14
53-024 Wrocław
tel.: +48 71 77 63 693
fax: +48 71 77 63 699
bik@bikinvest.com.pl
fb.me/obowiazki-informacyjne
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