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Rozdział I: Polityka informacyjna i 

komunikacja z inwestorami

Spółka giełdowa dba o należytą komunikację z inwestorami i 

analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę 

informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i 

niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, 

korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji. 

SPÓŁKA INWESTOR



Rekomendacje

• I.R.1. W sytuacji gdy spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach
nieprawdziwych informacji, które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po
powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej stronie internetowej komunikat
zawierający stanowisko odnośnie do tych informacji - chyba że w opinii spółki
charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego
rozwiązania za bardziej właściwe.

• I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o
zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności
informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.

• I.R.3. Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i
uzyskiwanie – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów
prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób.
Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z
inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.

• I.R.4. Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem
podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by
umożliwiać inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami
finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu
sprawozdawczego.



Zasady szczegółowe

• I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i
wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

• I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,

• I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z
informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,

• I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie
z zasadą II.Z.1,

• I.Z.1.4. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• I.Z.1.5. raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami,
opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,

• I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie
akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu
widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,



Zasady szczegółowe

• I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników
finansowych,

• I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie
umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,

• I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie
ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości
dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,

• I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co
najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

• I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,

• I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu
ładu korporacyjnego,

• I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w
niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na
podstawie odpowiednich przepisów,



Zasady szczegółowe

• I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska

wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,

• I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do

władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki

różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać

cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli

spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej

wyjaśnienie takiej decyzji,

• I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w

terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

• I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć

istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom

walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,

• I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku

obrad, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia

przerwy,



Zasady szczegółowe

• I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek 

handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie 

przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13, 

• I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

• I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu. 

• I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia 

dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym 

w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli 

przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. 



Dziękuję za uwagę


