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Konkurs Złota Strona Emitenta (ZSE) organizowany jest przez 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych rokrocznie od 9 lat. Ini-
cjatywa ta służy wyłonieniu spółek najlepiej komunikujących się 
z inwestorami za pośrednictwem internetu, ale nie tylko. Pozwala 
ona także na zbadanie jakości internetowych relacji inwestorskich 
oraz ułatwia oddziaływanie na ewolucję komunikacji internetowej 
spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. 

W ramach konkursu analizowane są strony internetowe wszyst-
kich emitentów akcji, w tym także z rynku NewConnect. Ostatnia 
edycja wymagała oceny 907 stron internetowych i jest to jedyne 
na świecie badanie, które obejmuje w tak szerokim zakresie całą 
populację notowanych spółek. Dzięki tak wnikliwej analizie moż-
liwe jest wskazanie słabych elementów komunikacji oraz właści-
we określenie kryteriów i punktacji w kolejnych edycjach, tak aby 
zachęcać emitentów do wykorzystywania najbardziej efektywnych 
kanałów komunikacji. 

Warto także nadmienić, iż o kryteriach oceny w ramach kolejnej 
edycji konkursu spółki dowiadują się z kilkumiesięcznym wyprze-
dzeniem, co umożliwia dokonanie stosownych zmian na ich stro-
nach internetowych, a przez to poprawienie jakości komunikacji 
z inwestorami. Każda spółka może także otrzymać nieodpłatną 
ekspertyzę wskazującą, jak została ona oceniona względem po-
szczególnych kryteriów, co jest niezwykle użytecznym narzędziem 
do działań korygujących jakość komunikacji internetowej.

Elementem działań badawczo-sprawczych jest także niniejszy ra-
port. Jak co roku oddajemy do Państwa dyspozycji obszerne opra-
cowanie podsumowujące wyniki konkursu. Znajdą w nim Państwo 
analizę ostatniej edycji ZSE, porównanie z rezultatami osiągnięty-
mi w latach poprzednich oraz wnioski na przyszłość. 

Rozdział pierwszy raportu poświęcony został przedstawieniu naj-
ważniejszych informacji o dziewiątej edycji konkursu. Obejmuje 
on procedurę konkursową, podstawowe zasady oceny na trzech 

etapach prac oraz metodologię podziału spółek na pięć kategorii 
konkursowych. Ponadto, przedstawia on wyniki I etapu konkur-
su w podziale na spółki duże, średnie, małe, notowane na rynku 
NewConnect oraz spółki zagraniczne, w okresie ostatnich 4 lat.

W rozdziale drugim zawarte zostały bardziej szczegółowe dane 
dotyczące zawartości i użyteczności stron internetowych oraz 
dwustronnej komunikacji z inwestorami. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę, iż weryfikacji podlegało 36 elementów w 907 spółkach, to 
przedmiotem analizy jest astronomiczna liczba 32652 rekordów, 
która daje podstawy do wyciągania wniosków odnośnie ewolucji 
internetowych relacji inwestorskich na polskim rynku kapitałowym 
względem poszczególnych kryteriów oceny i kategorii konkurso-
wych, na przestrzeni wielu lat.

Rozdział trzeci natomiast prezentuje analizę najlepszych stron in-
ternetowych w kontekście komunikacji z inwestorami. Poświęcony 
jest on wnikliwym badaniom na II i III etapie konkursu, obejmują-
cym spółki, które kwalifikowały się do kolejnych etapów. Mniejsza 
liczebność grup jest kompensowana wyższą jakością materiału ba-
dawczego oraz bardziej dogłębną analizą. Jury oceniało 55 spółek 
względem 9 kryteriów, natomiast Kapituła konkursu dokonała osta-
tecznego wyboru 5 laureatów spośród 17 nominowanych spółek. 

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział czwarty, który nie zawiera 
danych dotyczących przebiegu konkursu, ale umożliwia porówna-
nie jego rezultatów ze standardami obowiązującymi na rynkach 
rozwiniętych. Obejmuje on analizę zawartości informacyjnej stron 
internetowych największych spółek giełdowych pod kątem po-
trzeb międzynarodowych inwestorów. Ta część raportu jest także 
istotną inspiracją przy pracach nad modyfikacją kryteriów konkur-
su w kolejnych edycjach, zwłaszcza że zawiera wiele stosunkowo 
prostych i tanich sugestii dotyczących zwiększenia atrakcyjności 
stron poświęconych relacjom inwestorskim. W załączniku nr 3 
znajduje się ponadto opracowanie dotyczące dostępności serwi-
sów internetowych autorstwa ekspertów Fundacji Integracja.

WSTĘP



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
Laureat  IX  edycji  Konkursu  Złota  Strona  Emitenta w  kategorii  „Polskie  spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40" 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce i jedną z największych spółek 
giełdowych w kraju, notowaną od 2005 roku w indeksie WIG 20. Podstawową działalnością spółki jest poszukiwanie 
i wydobycie gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Równocześnie, poprzez kluczowe spółki, PGNiG działa w obszarze importu, 
magazynowania, sprzedaży, dystrybucji paliw gazowych i płynnych oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej.
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Dziewiąta edycja konkursu Złota Strona Emitenta została zorga-
nizowana w podobny sposób, jak w latach ubiegłych. Oznacza to, 
że badaniu poddane zostały wszystkie spółki notowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku New Con-
nect) w podziale na 5 kategorii konkursowych, co umożliwia po-
równanie jakości komunikacji internetowej różnych grup emiten-
tów. Utrzymana została również zasada przeprowadzania konkursu 
w trzech etapach, dzięki czemu „przesiewowo” są badane wszyst-
kie notowane spółki, a najlepsze strony internetowe mogły zostać 
poddane szczególnie wnikliwej analizie. W warstwie merytorycznej 
dokonane zostały tylko niezbędne zmiany, tak aby z jednej strony 
uwzględnić najnowsze trendy w komunikacji internetowej, z dru-
giej zaś – zapewnić możliwie daleko idącą porównywalność wyni-
ków do lat poprzednich.

Największa zmiana dotyczyła powrotu do zasad podziału spółek na 
kategorie konkursowe sprzed dwóch lat. Podział został dokonany 

na polskie spółki duże (należące do indeksów WIG20 i mWIG40), 
średnie (indeks sWIG80), małe (emitenci z rynku regulowanego 
nie należący do w/w indeksów), NewConnect i spółki zagraniczne 
(łącznie rynek regulowany i NewConnect). W poprzedniej edycji 
konkursu, w związku z dokonaną przez GPW zmianą kompozycji in-
deksów (na szczęście przejściową), do spółek dużych zaliczeni zo-
stali emitenci z indeksu WIG30, a do średnich – z indeksu WIG50. 
Oznacza to, że w poprzedniej edycji konkursu liczebność spółek 
dużych była o połowę, a średnich o jedną trzecią mniejsza, niż we 
wcześniejszych (i ostatniej) edycjach konkursu. Niestety, miało to 
bardzo istotny wpływ na rezultaty osiągnięte w tych kategoriach  
i musi to być brane pod uwagę przy interpretacji wyników (czynnik 
ten w niniejszym raporcie określony został jako „efekt indekso-

wy”). W związku z powyższym, dla osiągnięcia pełnej porównywal-
ności, w wielu przypadkach zasadnym wydaje się odniesienie do 
danych sprzed dwóch lat.

W ramach 9 edycji konkursu analizą objętych została rekordowa 
liczba 907 spółek. Warto jednak nadmienić, iż przyrost liczby emi-
tentów był najmniejszy od początku trwania konkursu. Drugą ważną 
obserwacją jest spadek liczby spółek notowanych na rynku NewCon-
nect – został on zaobserwowany drugi raz z rzędu i wiele wskazuje 
na to, że jest to tendencja trwała, co może w przyszłości owocować 
zwiększeniem homogeniczności wyników, ale jednocześnie obniże-
niem ich jakości, z uwagi na przechodzenie największych emiten-
tów na rynek regulowany oraz spadającą liczbę debiutów, które są 
najczęściej motywem do zwiększonych wysiłków komunikacyjnych. 

Tak jak zostało wspomniane powyżej, zmiana liczebności w pierw-
szych 3 kategoriach konkursowych wynika przede wszystkim z cza-
sowej zmiany kompozycji indeksów giełdowych, a zatem w tych 
przypadkach porównanie liczebności powinno zostać dokonane w 
relacji do roku 2014. 

Z uwagi na w/w zmiany w bieżącej edycji konkursu mamy do czy-
nienia z najmniejszymi w ciągu ostatnich 4 lat rozbieżnościami 

liczbowymi pomiędzy poszczególnymi kategoriami konkursowymi, 
choć wciąż są one bardzo istotne. Ma to bardzo poważny wpływ 
na zróżnicowanie wyników, choć nie jest jedynym czynnikiem na 
nie wpływającym. Jak zostanie wykazane w dalszej części raportu, 
najważniejszym elementem różnicującym punktację jest wielkość 
i miejsce siedziby spółki, tj. najwyższe noty otrzymały spółki naj-
większe, a najniższe – zagraniczne.

Natomiast na tym etapie analizy, gdzie liczebność próby uległa wy-
równaniu, wyniki w ramach poszczególnych kategorii konkursowych 
stają się bardziej spójne, choć widać wyraźnie istotne różnice po-
między kategoriami. Badanie rezultatów konkursu na II, a zwłaszcza 
na III etapie wskazuje jednak, iż najlepsze spółki giełdowe w po-
szczególnych kategoriach konkursowych okazały się porównywalne  
i w wielu aspektach dochodziło do odchylenia od wskazanej powyżej 
standardowej gradacji wyników. Bardziej szczegółowe analizy tych 
zagadnień przedstawione zostały w rozdziale II.

1. Podstawowe informacje o IX edycji konkursu

1. Podstawowe informacje o IX edycji konkursu

I etap II etap

Grupa spółek 2013 2014 2015 2016

zmiana 
2015/2014

zmiana 
2016/2015

zmiana 
2016/2014 2013 2014 2015 2016

zmiana 
2015/2014

zmiana 
2016/2015

zmiana 
2016/2014

duże 55 56 29 59 -48% +103% +5% 12 19 11 12 -42% +9% -37%

średnie 71 72 48 76 -33% +58% +6% 10 10 11 11 +10% 0% +10%

małe 268 271 337 289 +24% -14% +7% 12 17 11 10 -35% -9% -41%

NewConnect 412 436 428 421 -2% -2% -3% 11 13 10 11 -23% +10% -15%

zagraniczne 48 54 58 62 +7% +7% +15% 12 12 10 11 -17% +10% -8%

łącznie 854 889 900 907 +1% +1% +2% 57 71 53 55 -25% +4% -23%

Tabela nr 1: Liczba spółek w poszczególnych etapach konkursu w VII, VIII i IX edycji
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Wykres nr 1 ilustruje wyniki I etapu konkursu w podziale na poszcze-
gólne kategorie konkursowe w okresie ostatnich 4 lat. Na pierwszym 
etapie konkursu emitenci mogli zgromadzić maksymalnie 42 punkty 
i należy jasno stwierdzić, iż wyniki są bardzo niezadowalające. Średni 
rezultat na poziomie zaledwie 18,3 punktu tj. 43,6% wartości mak-
symalnej w pewnością nie może być uznany za satysfakcjonujący. 

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, jeśli odniesiemy się do danych z 
wcześniejszych edycji konkursu, choć nie wszystkie dane są w pełni 
porównywalne. Wynika to z nieznacznych różnic w punktacji w po-
szczególnych latach oraz ze zmienionej kompozycji kategorii kon-
kursowych w roku ubiegłym.

Niewielkie różnice w punktacji w poszczególnych edycjach konkursu 
zostały skorygowane, tak aby wykres nr 1 przedstawiał wartości zre-
latywizowane do tego samego poziomu punktacji maksymalnej. Nie-
stety, istotnie zmieniona liczebność emitentów dużych i średnich w 
roku ubiegłym mocno zawyża wyniki osiągnięte przez te grupy spółek 
w roku 2015. 

Jednakże analizując całą populację oraz pozostałe kategorie konkur-
sowe widać bardzo wyraźnie, iż zapoczątkowany w ubiegłym roku 
spadek nie był incydentem, lecz początkiem pewnego bardzo nie-

pokojącego trendu. Co więcej, zatrważający jest także poziom 
spadku – wynik osiągnięty w roku 2016 nie tylko był gorszy od 
tego sprzed roku, czy dwóch, ale także od rezultatu z roku 2013!

Do roku 2014 mieliśmy do czynienia z systematycznym, acz powol-
nym, wzrostem jakości komunikacji internetowej spółek giełdowych. 
Natomiast rezultat osiągnięty w roku 2016 oznacza dla spółek du-
żych, średnich, małych, NewConnect i zagranicznych powrót do po-
ziomu sprzed kilku lat. 

Jest to o tyle zaskakujące, iż na pierwszym etapie konkursu analizo-
wane są takie elementy komunikacji internetowej, które nie wyma-
gają dużych nakładów finansowych. Niezbędna jest tylko codzienna 
skrupulatna praca działu IR,  który zamieszczałby na bieżąco wszystkie 

istotne informacje na stronie spółki. Tym bardziej interesująca jest 
analiza poszczególnych części składowych tego wyniku przedstawiona 
w rozdziale 2.

Tak istotny spadek jakości komunikacji internetowej spółek giełdo-
wych może świadczyć o istotnym obniżeniu rangi tych zagadnień 
w ramach funkcjonowania poszczególnych emitentów. Analizując w 
krótkim okresie ekonomiczny sens prowadzenia relacji inwestorskich 
niektóre spółki mogły dojść do wniosku, iż inwestowanie środków 
w tym obszarze nie ma uzasadnienia, jeśli w perspektywie najbliż-
szych lat nie muszą one dbać o wyceny swych akcji. Dla tej części 
emitentów, którzy nie są zagrożeni przejęciem, nie zamierzają 
emitować nowych akcji, a zarządy nie są wynagradzane w po-

wiązaniu z wartością akcji, dbałość o bieżący poziom wyceny 
rynkowej pozornie może nie mieć ekonomicznego uzasadnienia.  

Mając na względzie powyższe, spadek jakości internetowych relacji 
inwestorskich może być rezultatem odchodzenia od finansowania 
rynkowego w przewidywalnej perspektywie czasowej, a zatem może 
zwiastować dalsze obniżenie standardów komunikacji z akcjonariu-
szami, a w konsekwencji zniechęcenie części obecnych inwestorów 
oraz brak zachęt dla nowych akcjonariuszy. Jeśli tak jest w istocie, 
oznaczałoby to poważną barierę dla dalszego rozwoju polskiego 
rynku kapitałowego. 

Oczywiście właściwa jakość relacji inwestorskich nie jest jedynie 
funkcją krótkoterminowych analiz ekonomicznych, ale pewnego 
rodzaju zobowiązaniem moralnym i prawnym względem akcjona-
riuszy. Zmieniające się regulacje, w tym w szczególności rozpo-

częcie obowiązywania regulacji MAR (od 03.07.2016) powinny 
spowodować wzrost zainteresowania spółek właściwą komuni-
kacją z inwestorami, w tym w szczególności identyfikacją ich 
preferencji co do polityki informacyjnej oraz właściwym zaspo-

kajaniem ich potrzeb informacyjnych. Kolejna edycja konkursu 
powinna przynieść odpowiedź na pytanie, na ile nowe regulacje 
zmieniły postrzeganie relacji inwestorskich przez emitentów.

1. Podstawowe informacje o IX edycji konkursu

Wykres nr 1: Wyniki I etapu wg kategorii konkursowych w ostatnich latach
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Wykres nr 2: Rozkład wyników wśród spółek dużych
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Wykres nr 3: Rozkład wyników wśród spółek średnich

Wykres nr 4: Rozkład wyników wśród spółek małych

Wykres nr 5: Rozkład wyników wśród spółek NewConnect

Wykres nr 6: Rozkład wyników wśród spółek zagranicznych

1. Podstawowe informacje o IX edycji konkursu
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Analiza rozkładu wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych dostarcza bardzo dużo ciekawych informacji odnośnie zróżni-
cowania jakości komunikacji internetowej emitentów. Jak wynika z danych zawartych na wykresie nr 2, w grupie spółek dużych dwie 
trzecie emitentów zanotowało wynik pomiędzy 28 a 39 punktów, tj. pomiędzy 67% a 93% wartości maksymalnej (przy czym średnia 
arytmetyczna wyniosła 30,8, a mediana – 31 punktów). Tylko 3 spółki zanotowały lepszy rezultat, a żadna z nich nie zdobyła kompletu 
punktów, choć wymogi konkursowe na pierwszym etapie nie powinny okazać się nadmiernie wymagające dla największych spółek gieł-
dowych w Polsce. 
Z drugiej strony jednak warto zauważyć, iż aż 7 spółek (tj. 12% w ramach tej kategorii konkursowej) osiągnęło zaledwie połowę lub mniej 
możliwych do zdobycia punktów. Aż 2 spółki, które osiągnęły żenujący poziom 16 punktów, to poważny powód do niepokoju. Jest to 
poziom rzadko notowany przez emitentów średnich lub nawet małych. Trudno znaleźć przyczyny, dla których duże spółki giełdowe mogą 
do tego stopnia lekceważyć internetową komunikację z inwestorami. 

Średnie spółki giełdowe osiągnęły średni rezultat na poziomie 26 punktów (mediana 25,5), przy czym najczęściej osiągany był wynik 
24 i 25 punktów. Blisko połowa (35 emitentów) uzyskała pomiędzy 23 a 29 punktów, czyli pomiędzy 55% a 69% wartości maksymalnej. 
Bardzo interesująco wygląda płaska dystrybucja wyników pomiędzy 31 a 38 punktów, co wskazuje na wyrównany poziom wielu spółek 
średniej wielkości. 
Do ciekawych wniosków prowadzi porównanie z grupą spółek dużych. Zwłaszcza jeśli ograniczymy liczbę średnich emitentów poprzez 
wyselekcjonowanie 59 najlepszych spośród nich, co pozwoli na wyrównanie liczebności obu grup. Wówczas okaże się, że wyniki plasują się 
pomiędzy 21 a 39 punktów (a więc najgorsza z tych spółek jest lepsza od 5 najgorszych z grupy dużych emitentów!), a średnia arytme-
tyczna wyniesie 28,3, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do osiągniętego przez kategorię największych spółek. Oczywiście drugą stroną 
medalu jest 17 spółek, które zgromadziły poniżej połowy punktów (średnio 18,1) i wyraźnie odstają poziomem komunikacji nie tylko  
w ramach swojej kategorii konkursowej, ale także w odniesieniu do wszystkich emitentów notowanych na rynku regulowanym.

Liczebność grupy małych spółek z rynku regulowanego (289) pozwala na pojawienie się wyników charakterystycznych dla analizy sta-
tystycznej. Na wykresie nr 4 zaobserwować możemy rozkład zbliżony do normalnego z silną dominantą (29) dla rezultatu 23 punktów, 
przy czym średnia arytmetyczna wynosi 22,2, a mediana – 22,5. Jest to jednocześnie kategoria konkursowa, w której mamy do czynienia  
z największą rozpiętością pomiędzy najlepszym (38) a najgorszym (0) rezultatem. 
Możemy wyróżnić grupę 32 spółek, które komunikują się na bardzo wysokim poziomie (powyżej 30 punktów), charakterystycznym raczej 
dla grupy spółek dużych lub najlepszych spółek średnich. Z drugiej strony mamy do czynienia z 48 emitentami, którzy osiągnęli rezultat 
do 16 punktów, czyli praktycznie nie prowadzą internetowej komunikacji z inwestorami. Najbardziej jednorodne wyniki osiągnęła grupa 
209 spółek, które zanotowały rezultat pomiędzy 17 a 30 punktów włącznie i to ona właśnie najlepiej charakteryzuje poziom komunikacji 
spółek małych. 

Wykres nr 4 ilustruje rozkład wyników I etapu wśród spółek notowanych na rynku NewConnect. Jest to najbardziej liczna kategoria 
konkursowa (421 spółek) i tu również (jak w przypadku grupy spółek małych) można wyraźnie zaobserwować pewne prawidłowości 
statystyczne. Mamy więc także do czynienia z rozkładem zbliżonym do normalnego, przy czym wykres jest mocno przesunięty w kierunku 
niższych wartości. Dominanta (35) jest określona dla wartości 15 punktów, przy średniej arytmetycznej na poziomie 13,7 oraz medianie 
wynoszącej 14. Są to wartości, które praktycznie świadczą o braku komunikacji internetowej z inwestorami.
Oczywiście w tak licznej grupie wyniki są bardzo zróżnicowane. Łatwo zauważyć 3 spółki komunikujące się na poziomie bardzo dobrym 
(35 punktów, co jest wartością rzadko obserwowaną nawet na rynku regulowanym, mocno przewyższającą średnią dla największych 
spółek giełdowych) oraz pojedyncze spółki notujące pomiędzy 28 a 32 punkty. Z drugiej strony aż 9 spółek nie zdobyło żadnego punktu, 
co w praktyce oznacza, że nie prowadzą one stron internetowych.

Ostatnią analizowaną grupą są spółki zagraniczne, notowane zarówno na rynku regulowanym, jak i NewConnect. Jak co roku osią-
gnęły one najgorsze rezultaty i jak co roku rezultaty te są bardzo mocno zróżnicowane. Najczęściej osiągane były wartości zaledwie 
5-7 punktów, przy medianie wynoszącej 7, a średniej arytmetycznej istotnie wyższej, tj. 10,1. Tak duża różnica pomiędzy średnią  
a medianą wynika z osiągnięcia relatywnie wysokich rezultatów przez grupę 13 najlepszych spółek (pomiędzy 18 a 35 punktów), dla 
których średnia wyniosła 23,5, czyli jest porównywalna z małymi spółkami krajowymi notowanymi na rynku regulowanym.
Należy tu jednak nadmienić, iż najczęściej najlepiej komunikujące się spółki zagraniczne okazują się spółkami w jakimś sensie krajo-
wymi. Kryterium doboru do kategorii konkursowej jest bowiem miejsce siedziby. Najwyżej oceniani emitenci to często spółki założone  
w innych krajach, ale dysponujące polskim kapitałem, względnie traktujące Polskę jako podstawowe (lub jedno z najważniejszych) 
miejsc obecności handlowej, w związku z powyższym komunikacja z polskimi inwestorami jest dla nich bardziej istotna, niż dla pozo-
stałych emitentów z tej kategorii.  

1. Podstawowe informacje o IX edycji konkursu
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Wykres nr 7: Rozkład wyników I etapu dla poszczególnych typów spółek - porównanie

duże średnie małe NewConnect zagraniczne wszystkie

1. Podstawowe informacje o IX edycji konkursu

Wykres nr 7 ilustruje porównanie rozkładu wyników I etapu dla 
poszczególnych kategorii konkursowych. Widać na nim wyraźnie 
prawidłowość, która jest charakterystyczna także dla wcześniej-
szych edycji konkursu. Spółki duże zanotowały wyniki bliżej warto-
ści maksymalnych, a wykresy rezultatów spółek średnich, małych 
i notowanych na NewConnect przesunięte są w kierunku niższych 
wartości. Warto przy tym zauważyć, że w przypadku spółek małych 
wykres jest wyraźnie „niższy”, co wskazuje na większe zróżnicowa-
nie wyników, niż w przypadku pozostałych spółek krajowych. 

Wykres rezultatów osiągniętych przez spółki zagraniczne jest spe-
cyficzny z kilku względów. Przede wszystkim wartość mediany jest 
przesunięta jeszcze bardziej w kierunku zera. Ponadto widać bar-
dzo wyraźne zróżnicowanie wyników, co jest szczególnie zastana-
wiające w kontekście stosunkowo małej liczebności próby. Z pew-
nością ma na to wpływ dobór spółek do tej kategorii konkursowej 
– znalazły się w niej zarówno spółki notowane na rynku regulo-
wanym, jak i na rynku NewConnect. Co więcej, jak zostało wspo-
mniane wcześniej, część spółek tytularnie zagranicznych jest silnie 
powiązana z rynkiem polskim (kapitałowo, osobowo lub miejscem 
prowadzenia biznesu), co powoduje, że ich wyniki są zbliżone do 
tych osiągniętych przez spółki polskie.

Ambitny czytelnik z pewnością zada sobie trud porównania powyż-
szych danych z tymi zawartymi w poprzedniej edycji Raportu. Dzię-
ki temu będzie mógł wyciągnąć wnioski ułatwiające porównanie 
poszczególnych grup spółek, pomimo dokonanego rok wcześniej 

„eksperymentu indeksowego” skutkującego przejściową zmianą 
kompozycji kategorii konkursowych w poprzedniej edycji ZSE. 

Porównanie pozwala stwierdzić, iż struktura wykresu jest dużo bar-
dziej płaska, niż miało to miejsce w roku poprzedzającym. Z jednej 
strony bowiem w poprzedniej edycji w pierwszych dwóch katego-
riach konkursowych było wyraźnie mniej emitentów niż w obecnej 
(spółek dużych 29 w porównaniu do 59, a spółek średnich 48 do 
76). Skutkowało to osiągnięciem istotnie lepszych i bardziej jedno-
rodnych wyników, zwłaszcza wśród spółek dużych. Z drugiej strony 
natomiast kategoria spółek małych została w poprzedniej edycji 
zasilona dodatkowymi 58 emitentami – największymi, a zatem naj-
lepiej się komunikującymi. Powrót do wcześniejszych zasad kompo-
zycji kategorii konkursowych pozwolił te anomalie wyeliminować. 

Przedstawiona na wykresie nr 7 gradacja wyników (od spółek naj-
większych do najmniejszych, przy najgorszym rezultacie uzyska-
nym przez emitentów zagranicznych) będzie charakterystyczna 
dla ocen względem wszystkich kryteriów konkursu. Jednakże po 
kolejnych etapach selekcji różnica pomiędzy rezultatami osią-

gniętymi przez podmioty należące do poszczególnych kategorii 
konkursowych będzie ulegać zmniejszeniu, co wskazuje, iż naj-
lepiej komunikujące się spółki prowadzą relacje inwestorskie 
na dobrym poziomie niezależnie od ich wielkości czy miejsca 
siedziby. Zdarzać się będą sytuacje, w których emitenci mali, 
średni lub nawet notowani na rynku NewConnert osiągać będą 
rezultaty lepsze od największych spółek giełdowych.
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Dom Development S.A 
Laureat  IX  edycji  Konkursu  Złota  Strona  Emitenta w  kategorii  „Polskie  spółki należące do indeksu sWIG80"

Dom Development S.A. jest liderem warszawskiego rynku mieszkaniowego i wiodącym deweloperem w Polsce. 
Spółka w ciągu 20 lat działalności wybudowała ponad 25 000 mieszkań koncentrując się przede wszystkim na rynku 
warszawskim. Od 2011 Dom Development S.A. rozwija działalność także we Wrocławiu. Akcje spółki są notowane 
na GPW S.A. w Warszawie od 2006 roku.
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2. Analiza wszystkich notowanych spółek → 2.1.Szczegółowa analiza wyników – I etap konkursu

 Kryterium
 Maksymalna 

punktacja

w VIII edycji

Udział punktacji kryterium 
w maksymalnej punktacji 

I etapu w VIII edycji

Maksymalna 
punktacja

w IX edycji

Udział punktacji kryterium 
w maksymalnej punktacji 

I etapu w w IX edycji

Komunikacja z inwestorem  10  25,7% 14 33,3%
• Komunikacja dwustronna  6 6

• Transmisje wideo  1 1

• Nowoczesne kanały komunikacji, w tym:  2 6

RSS 1

Zamieszczanie treści za pomocą zewnętrznych narzędzi 1

Linki do wątków na inwestorskich forach dyskusyjnych 1

Zapisy czatów lub linki do portali z zapisami czatów 1

Uczestnictwo w mediach społecznościowych 2

• Kontakt dla inwestorów  1 1

Zawartość informacyjna  16  41,0% 19 45,2%
•  Podstawowe dokumenty korporacyjne,  

a w szczególności statut i regulaminy organów spółki
 1 1

• Życiorysy zawodowe członków organów spółki  1 1

• Raporty bieżące  1 1

• Raporty okresowe  1 1

• Roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej  1 1

•  Informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane  
akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących

 1 1

• Kalendarium wydarzeń korporacyjnych  1 1

• Podstawowe wskaźniki finansowe spółki  1 1

• Aktualności  1 1

• Opinia Biegłego Rewidenta  1 1

•  Szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym  
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

 1 1

• Wykres notowań spółki (dzień, miesiąc, rok)  1 1

• Prezentacje inwestorskie  1 1

• Komunikaty prasowe  1 1

•  Odnośniki do stron innych instytucji rynku  
kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII)

 2 2

•  Informacje o polityce dywidendowej i/lub wypłaconych 
historycznie dywidendach

1

•  Podstawowe informacje na temat akcji spółki (kod ISIN 
akcji, ticker, przynależność do indeksów)

1

•  Spółki duże i średnie: lista analityków pokrywających 
spółkę lub raportów analitycznych / Spółki małe,  
NewConnect i zagraniczne: informacje o rynku,  
na którym działa spółka

1

Użyteczność serwisu  13  33,3% 9 21,4%
• Czy strona dostępna jest w języku angielskim  3 3

•  Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści  
zawartych na stronie

 5 3

• Ocena pozycjonowania strony  3

•  Wersja mobilna serwisu (strona responsywna  
lub odrębna wersja mobilna)

1

• Dostępność stron www  2 2

Łączna maksymalna ocena  39 100% 42 100%

Tabela nr 2: Kryteria oceny w I etapie konkursu wraz ze szczegółową punktacją

2.1. Szczegółowa analiza wyników – I etap konkursu

W ramach I etapu konkursu, obejmującego całą populację 907 
spółek, analizowane są kwestie stosunkowo proste przy ocenie. 
Dotyczą one komunikacji z inwestorem, zawartości informacyjnej i 
użyteczności serwisu internetowego. Zmiany technologiczne oraz 
doświadczenia z poprzednich edycji konkursu spowodowały zwięk-

szenie zakresu oceny w pierwszych dwóch z w/w obszarów oraz 
ograniczenie analizy użyteczności serwisu na I etapie. Szczegóło-
we kryteria oceny wraz z punktacją przedstawione zostały w tabeli 
nr 2. 
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2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.2. Komunikacja z inwestorem

2.2. Komunikacja z inwestorem

2.2.1. Komunikacja dwustronna z inwestorem

W ramach tego kryterium oceniane były następujące aspekty ko-
munikacji z inwestorem: komunikacja dwustronna, transmisje wi-
deo, kontakt dla inwestorów oraz „nowoczesne” kanały komunika-
cji (RSS, zamieszczanie treści za pomocą zewnętrznych narzędzi, 
linki do wątków na inwestorskich forach dyskusyjnych, zapisy cza-

tów lub linki do portali z zapisami czatów i uczestnictwo w mediach 
społecznościowych). Punktacja za tę część oceny podniesiona zo-
stała w IX edycji z 10 do 14 punktów (w obszarze nowoczesnych 
kanałów komunikacji), co oznacza, iż waga komunikacji z inwe-
storem w ramach oceny I etapu zwiększyła się z 25,7% do 33,3%.

Jednym z najważniejszych elementów komunikacji spółek z inwe-
storami jest reakcja na ich zapytania, dlatego komunikacja dwu-
stronna jest tak wysoko punktowana. Emitenci mogli uzyskać mak-
symalnie 6 punktów jeśli odpowiedzieli w ciągu 24 godzin na każde 
z 3 pytań zadanych przez fikcyjnego inwestora. W przypadku kiedy 
odpowiedź na dane pytanie następowała później, ale w ramach 48 
godzin, wówczas przyznawany był za nią jeden punkt. Odpowiedzi 
udzielane po tym czasie nie były punktowane, co zresztą nie miało 
istotnego znaczenia, gdyż co do zasady odpowiedzi udzielane 

są natychmiast lub wcale. Zadawane pytania są na tyle proste,  
że umożliwiają udzielenie odpowiedzi przez osobę zaj-
mującą się relacjami inwestorskimi bez konieczności do-

datkowych analiz, wewnętrznych konsultacji, czy też 
uzyskiwania decyzji co do ujawnienia danych informa-

cji. Teza ta jest potwierdzona empirycznie – od lat wi-
doczna jest bardzo istotna dominacja wyników parzystych  
i podobnie jest w ostatniej edycji konkursu, co będzie szczegó-
łowo zilustrowane na wykresach 9-13.

Wykres nr 8 prezentuje punktację za dwustronną komunikację w 
ostatnich 4 latach w rozbiciu na poszczególne kategorie konkur-
sowe. Widać na nim wyraźnie lekką poprawę wyników wszystkich 
spółek w porównaniu do ubiegłego, bardzo rozczarowującego ba-
dania. Prawdopodobnie na odbudowę jakości dwustronnej komuni-
kacji istotny wpływ miały działania SEG po analizie wyników z roku 
2015, a mianowicie promocja konieczności utrzymywania bliskich 
relacji z inwestorami, zwłaszcza w kontekście nadchodzących regu-
lacji MAR. Wciąż jednak poziom ten jest niezadowalający – średnia 
punktacja 2,8 jest wprawdzie istotnie lepsza od roku poprzedzają-
cego, ale wciąż niższa niż w roku 2014 (wówczas wyniosła 3,1).

Na szczególną uwagę zasługują grupy spółek dużych i średnich. 
Pierwsza z nich (jako jedyna z wszystkich kategorii konkursowych) 
zanotowała spadek i to nie tylko w porównaniu do roku poprze-
dzającego (co by było łatwe do wytłumaczenia „efektem indekso-

wym”), ale także względem roku 2014, wracając do poziomu z roku 
2013. Ta druga natomiast osiągnęła istotny wzrost względem roku 
poprzedniego (pomimo „efektu indeksowego”) i względem lat po-
przednich osiągając (po raz pierwszy w historii konkursu) rezultat 
lepszy niż grupa spółek dużych! 

Tak wysoki wynik spółek średnich może świadczyć o tym, iż dla 
tej grupy emitentów to właśnie inwestorzy indywidualni są bar-
dzo ważną kategorią obecnych i potencjalnych akcjonariuszy. Naj-
większe spółki konkurują przede wszystkim o względy najwięk-

szych inwestorów instytucjonalnych, którzy najczęściej korzystają 
z innego kanału komunikacji niż adres podany na stronie interne-

towej. Mniejsze podmioty natomiast, choć teoretycznie są jesz-
cze bardziej głodne zainteresowania inwestorów indywidualnych, 
często ze względu na źle rozumiane oszczędności nie przeznaczają 
wystarczających zasobów na potrzeby relacji inwestorskich.

Wykres nr 8: Średnia punktacja w kryterium „Komunikacja dwustronna” w ostatnich latach

duże średnie małe NewConnect zagraniczne wszystkie
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Wykres nr 9: Rozkład wyników w kryterium „Komunikacja dwustronna” wśród spółek dużych
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Wykres nr 10: Rozkład wyników w kryterium „Komunikacja dwustronna” wśród spółek średnich

Wykres nr 11: Rozkład wyników w kryterium „Komunikacja dwustronna” wśród spółek małych

Wykres nr 12: Rozkład wyników w kryterium „Komunikacja dwustronna” wśród spółek NewConnect

Wykres nr 13: Rozkład wyników w kryterium „Komunikacja dwustronna” wśród spółek zagranicznych
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Na wykresie nr 9 zaprezentowany został rozkład wyników komunikacji dwustronnej w grupie spółek dużych. Widać wyraźnie dominację 
rezultatu maksymalnego – wartość 6 punktów osiągnęło 23 emitentów, czyli 39% w ramach tej kategorii konkursowej. Jak zostało 
wskazane wcześniej, najczęściej występuje punktacja parzysta, co jest w przeważającej mierze konsekwencją tego, że spółki co do zasady 
udzielają odpowiedzi niezwłocznie lub wcale. 
Średnia liczba punktów zgromadzonych przez spółki duże to 3,98, przy medianie wynoszącej 4. Osiągnięcie rezultatu na poziomie 2/3 
wartości maksymalnej wydaje się satysfakcjonujące, ale musimy pamiętać, że dotyczy to 59 największych polskich spółek giełdowych, 
a kryterium to nie jest szczególnie wyśrubowane. Udzielenie odpowiedzi na proste pytania inwestorów powinno być w tym gronie emi-
tentów czymś absolutnie oczywistym. W tym kontekście zdumienie budzi rezultat 5 spółek (czyli 8,5% tej grupy emitentów), które za-
notowały 0 (słownie: zero) punktów, czyli nie udzieliły odpowiedzi na żadne z 3 zadanych pytań. Niestety, nie jest to wynik odbiegający 
istotnie od punktacji w latach wcześniejszych. 

Wykres nr 10 ilustruje analogiczny rozkład dla spółek średnich. Warto zauważyć, że aż 26 spółek (34%) osiągnęło wynik maksymalny. 
Punktację w przedziale 4-6 (co na tle całej populacji jest dużym osiągnięciem) zanotowało aż 55 spółek, czyli 72% emitentów z tej 
kategorii konkursowej. Warto podkreślić, iż w roku poprzedzającym taki poziom punktacji zanotowało tylko 57% spółek.
Mediana, podobnie jak w przypadku spółek dużych, wyniosła 4, ale średnia arytmetyczna była wyższa i wyniosła 4,1. „Tylko” 4 emiten-
tów z tej grupy nie udzieliło odpowiedzi na żadne z 3 pytań inwestorów, co jest wynikiem lepszym, niż w kategorii konkursowej najwięk-
szych spółek, pomimo większej liczebności – w ujęciu procentowym relacja te wygląda jeszcze lepiej dla spółek średnich (5,2% do 8,5%).
Należy zauważyć, iż komunikacja dwustronna spółek średnich uległa bardzo istotnej poprawie w relacji do wyników z lat poprzednich, 
zarówno „swojej” kategorii konkursowej, ale także względem innych, w szczególności wobec grupy największych giełdowych emitentów. 

Komunikacja dwustronna spółek małych przedstawiona została na wykresie nr 11. Poza charakterystycznym „rozkładem parzystym” mo-
żemy zaobserwować stosunkowo płaski wykres, wskazujący na daleko idące zróżnicowanie w poziomie komunikacji tej grupy emitentów. 
Z jednej strony aż 166 spółek (57,5%) zdobyło w przedziale 4-6 punktów, z drugiej zaś aż 64 emitentów (22%) nie odpowiedziało na 
żadne z zapytań inwestorów. 
Powodem do zadowolenia może być mediana na poziomie 4 punktów, a zatem taka sama, jak w przypadku spółek dużych i średnich, jed-
nakże istotnie niższa jest średnia arytmetyczna (3,3) będąca rezultatem dużej grupy emitentów „niekomunikujących się”. Na szczególną 
uwagę zasługuje porównanie z wynikami poprzedniej edycji konkursu. Rezultaty są zdecydowanie lepsze i to pomimo „efektu indekso-
wego” (ubyło przecież 48 największych, czyli teoretycznie najlepiej się komunikujących spółek). Rok wcześniej wyraźnie dominowała 
grupa 127 emitentów (38%), którzy nie udzielili odpowiedzi na żadne z pytań inwestora, a zaledwie 30 (9%) osiągnęło maksymalną 
liczbę punktów.

Jak możemy zobaczyć na wykresie nr 12, spółki notowane na rynku NewConnect raczej nie odpowiadają na maile inwestorów. Po raz 
pierwszy przy ocenie tego kryterium zaobserwować możemy wykres o wartościach dominujących z lewej strony skali. Zaledwie 58 spośród 
nich (14%) osiągnęło rezultat maksymalny, a aż 154 (36,5%) zanotowało 0 punktów. Natomiast poziom komunikacji określony powyżej 
jako dobry (4-6 punktów) osiągnęło143 emitentów (34%).
Nieco lepiej prezentują się te dane na tle poprzedniej edycji konkursu. Wówczas tylko 21 spółek (5%) udzieliło odpowiedzi na wszystkie 
3 pytania w ciągu 24 godzin, a jakikolwiek brak komunikacji dwustronnej dotyczył aż 197 emitentów (46%). Zaledwie 88 spółek (21%) 
można było zaliczyć do grupy emitentów komunikujących się na dobrym poziomie (czyli w przedziale 4-6 punktów).
Warto zauważyć, iż częściowe odejście od „rozkładu parzystego” jest pozorne i wynika ono z większej liczby spółek poddanej analizie. 
Wartości nieparzyste stanowią zaledwie 9% i są zbliżone do tych osiągniętych w innych kategoriach konkursowych.

Wykres nr 13 przedstawia rozkład wyników w kryterium komunikacji dwustronnej wśród spółek zagranicznych. Widzimy tu wyraźną do-
minantę wyniku 0 punktów – taki rezultat osiągnęło aż 34 emitentów, czyli 55% podmiotów z tej kategorii konkursowej. Z drugiej strony 
tylko 7 spółek (11%) osiągnęło wynik maksymalny, a 21 (34%) komunikowało się w sposób dobry (4-6 punktów). Średnia arytmetyczna 
wniosła zaledwie 1,9, a mediana – 0 (słownie: zero) punktów. 
Aż trudno uwierzyć, że powyżej opisane wyniki stanowią istotną poprawę względem wcześniejszej edycji konkursu. Wówczas żadnego 
punktu nie otrzymało aż 2/3 spółek, wartość maksymalną osiągnęło zaledwie 5%, a w przedziale dobrej komunikacji (4-6 punktów) 
znalazło się 14% emitentów z tej kategorii konkursowej. 
Tak niskie oceny w jakiejś części tłumaczone mogą być tym, że pytania zadawane są z perspektywy inwestora indywidualnego na rynku 
polskim, a zatem w języku polskim. Z drugiej jednak strony wydaje się oczywiste, że jeśli spółka jest notowana na jakimś rynku, to po-
winna być gotowa do komunikacji z inwestorami w języku lokalnym.
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Wykres nr 14: Podsumowanie wyników w kryterium „Komunikacja dwustronna” wśród wszystkich kategorii spółek

2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.2. Komunikacja z inwestorem
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Wykres nr 14 prezentuje podsumowanie wyników komunikacji 
dwustronnej wśród wszystkich kategorii spółek. Tytułem przypo-
mnienia warto dodać, że do emitentów rozesłane zostały 3 py-

tania od fikcyjnego inwestora pod adresy podane przez same 
spółki, wskazane do kontaktu z inwestorami. Pytania były na 
tyle proste, aby udzielenie odpowiedzi nie wymagało jakichkol-
wiek dodatkowych analiz czy konsultacji – każda osoba zajmu-

jąca się komunikacją z inwestorami mogła zatem dokonać tego 
niezwłocznie i nie wymagało to zaangażowania czasowego.

Powyższe zastrzeżenia są o tyle istotne, że dopiero na ich tle w 
pełnej krasie widać, jak niski jest poziom komunikacji dwustronnej 
spółek z inwestorami. Aż 261 emitentów (czyli 29%) nie odpo-

wiedziało na żadne z zadanych 3 pytań. W 428 przypadkach 
(47% emitentów) komunikacja miała miejsce, choć na słabym 
poziomie, a tylko w 218 spółkach (24%) reakcja na zapytania 
inwestorów była właściwa.

Bardzo interesująco wygląda porównanie poszczególnych kategorii 
konkursowych, w tym w szczególności spółek średnich, które oka-
zały się w ocenie względem tego kryterium lepsze od największych 
giełdowych emitentów. Poza tą anomalią, gradacja wyników jest 
charakterystyczna dla wcześniejszych analiz, tj. rezultaty są silnie 
skorelowane z wielkością spółek, a najgorsze wyniki osiągane są 
przez spółki zagraniczne. 

O ile zaprezentowane wyniki w ujęciu bezwzględnym są żenują-

co niskie, o tyle odniesienie ich do rezultatów ubiegłorocznych 
daje powody do pewnego optymizmu. W poprzedniej edycji kon-
kursu spółek, które w ogóle nie odpowiadały na zapytania inwe-
storów było zdecydowanie więcej – aż 42%. Poprawa nastąpiła w 
każdej z kategorii konkursowych. Liczba „emitentów milczących” 
wśród dużych spółek zmniejszyła się z 10% do 8%, co nie jest z 
pewnością powodem do zadowolenia, ale może dawać pewne na-
dzieje na przyszłość. Spółki średnie poprawiły rezultat z 19% do 
5%, co było największą zmianą, tym bardziej, że na niekorzyść 
działał „efekt indeksowy”. Spółki małe, NewConnect i zagraniczne 
zmniejszyły swój poziom „niekomunikacji” odpowiednio z 38% do 
22%, z 46% do 37% i z 65% do 55%.

Bardzo optymistycznie wygląda również porównanie drugiej strony 
skali, tj. spółek najlepiej się komunikujących, które osiągnęły re-
zultat 5-6 punktów. Wprawdzie wśród dużych emitentów odsetek 
ten spadł z 48% do 42%, ale musimy pamiętać, że w tej grupie 
„efekt indeksowy” był szczególnie silny, więc nie można tej zmiany 
interpretować jako pogorszenia komunikacji. Olbrzymią poprawę 
zanotowały spółki średnie – z 31% do 41% i to pomimo „efektu 
indeksowego”. Spółki małe w największym stopniu poprawiły ten 
wskaźnik (z 12% do 29%), również pomimo „efektu indeksowe-
go”. Natomiast emitenci z rynku NewConnect i zagraniczni wspię-
li się z poziomu 7% (w obu kategoriach) odpowiednio do 16% i 
15%.

Przedstawione powyżej porównanie do roku 2015 ma olbrzymie 
znaczenie, gdyż pozwala mieć nadzieję na dalsze podnoszenie 
jakości komunikacji dwustronnej, co z kolei może świadczyć o 
oczekiwaniach wzrostów notowań. Zmiana stosunku spółki do 
odpowiadania na proste zapytania inwestorów jest przecież 
działaniem najłatwiejszym i najszybszym w całym obszarze 
relacji inwestorskich. Nie wymaga ona analizy potrzeb akcjo-

nariuszy, wynajęcia sztabu doradców, czy też przebudowania 
strony internetowej. Wystarczy tylko, aby osoba koordynująca 
wykonywanie obowiązków informacyjnych została oddelegowana 
do udzielania takich odpowiedzi, przy jednoczesnym ograniczeniu 
innych obowiązków, aby to było fizycznie możliwe.

Mając na względzie powyższe można postawić tezę, iż zmiana po-

ziomu relacji inwestorskich rozpoczyna się zawsze od zmiany 
nastawienia do komunikacji dwustronnej. Analizując poprzednie 
edycje konkursu możemy stwierdzić, iż spadek jakości relacji in-
westorskich poprzedzony został obniżeniem poziomu komunikacji 
rozumianej jako odpowiedzi na zapytania inwestorów. Jeśli prawi-
dłowość ta rzeczywiście istnieje, to wyniki osiągnięte w ostatniej 
edycji konkursu powinny napawać optymizmem. O ile bowiem 
giełdę można nazwać barometrem gospodarki, o tyle poziom 
relacji inwestorskich może być barometrem giełdy, a barome-

trem relacji inwestorskich z kolei należałoby określić właśnie 
poziom komunikacji dwustronnej.
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2.2.2. Transmisje wideo

Duża grupa inwestorów (w tym w szczególności inwestorów indy-
widualnych), nie ma możliwości bezpośredniego poznania osób, 
które zarządzają powierzonymi spółce pieniędzmi. Jeśli spółka nie 
organizuje dni inwestora, nie jest obecna na imprezach inwestor-
skich, to w zasadzie jedynym sposobem na „spotkanie” z zarządem 
jest śledzenie transmisji wideo z różnych wydarzeń korporacyjnych. 
Uczestnictwo „na żywo” w takich transmisjach może być uciążli-

we z różnych względów (choćby technicznych, jak jakość i szyb-
kość łącza), w związku z czym zasadnym wydaje się umożliwie-
nie inwestorom zapoznania się z zapisem tych transmisji poprzez 
zamieszczenie ich na stronie internetowej emitenta. Dzięki temu 
inwestorzy mogą na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia kor-
poracyjne, jak walne zgromadzenie, prezentacja wyników, czy też 
przedstawienie strategii.

Wykres nr 15: Dostępność transmisji wideo w ostatnich latach (odsetek spółek udostępniających i nieudostępniających wideo)
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Analiza danych dotyczących transmisji wideo w ostatnich 4 la-
tach przedstawionych na wykresie 15 prowadzi do bardzo smut-
nych wniosków. Po okresie względnej stabilizacji wyników na dość  
niskim poziomie ok. 30%, w ostatnim roku nastąpił istotny spa-
dek. Zaledwie 22% spółek zamieszcza na swoich stronach interne-
towych zapis transmisji wideo ze zdarzeń korporacyjnych i spadek 
ten możemy zaobserwować w każdej z kategorii konkursowych. 

W przypadku spółek dużych spadek ten (z 97% do 73%) może być 
tłumaczony przez „efekt indeksowy”, ale tylko częściowo, gdyż  
w roku 2014 (kiedy struktura tej kategorii konkursowej była tożsa-
ma z tą z roku 2016) odsetek emitentów zamieszczających zapisy 
z transmisji wideo wynosił 86%. Podobnie w odniesieniu do spółek 
średnich – widzimy spadek do 30% z poziomu 58% w roku poprze-

dzającym i 38% w porównywalnym roku 2014. Jeśli chodzi o spółki 
małe, zaobserwowany został spadek z 33% do 24%. O ile w przy-
padku 3 powyższych kategorii konkursowych mamy do czynienia 
ze spadkami powodującymi powrót do stanu z roku 2013, o tyle  
w relacji do spółek NewConnect i zagranicznych ustanowione zo-
stały nowe poziomy minimalne – odpowiednio 14% i 3%. 

Trudno znaleźć jakiekolwiek racjonalne wytłumaczenie dla zapre-
zentowanych powyżej wyników. Jednym z elementów mogących 
wpływać na taki stan rzeczy jest systematycznie spadająca liczba 
debiutów. Nowe spółki na rynku nie tylko chętnie zamieszczały  
w sieci relację z debiutu, ale także starały się w początkowym 
okresie obecności na giełdzie w jak największym stopniu zadbać  
o uwagę inwestorów.
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Wykres nr 16 aż nazbyt wyraźnie ilustruje punktację wg kryterium 
nowoczesnych sposobów komunikacji w ostatnich latach. Jest ona 
żenująco niska, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, iż ocenie nie 
podlegają rozwiązania awangardowe, drogie, wymagające przebu-
dowania stron internetowych, ale takie, które powinny były od lat 
być stosowane i nie generują dodatkowych kosztów, choć bardzo 
istotnie podnoszą jakość komunikacji. 

Średnio spółki osiągnęły zaledwie 10% wyniku maksymalnego,  
a w najlepszej kategorii konkursowej zdołały osiągnąć zaledwie 
30% możliwych punktów. Niestety, jest to kontynuacja podobnych 
rezultatów z lat ubiegłych, które stały się przedmiotem szczególnej 
troski organizatora konkursu i bardziej wnikliwej analizy w tym ob-
szarze. Od lat było bowiem całkowicie niezrozumiałe, dlaczego 
emitenci unikają stosowania pewnych narzędzi komunikacji  
z inwestorami, tym bardziej, że część z nich z powodzeniem  

wykorzystuje te rozwiąz nia w komunikacji z klientami. Zwięk-
szona i bardziej szczegółowa punktacja w ramach tego kryterium 
powinna pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie oraz spowodować 
większą aktywność spółek w tym zakresie.

Jakiekolwiek porównywanie tak niskich wartości w poszczególnych 
kategoriach konkursowych mija się z celem. Możemy zaobserwo-
wać standardową gradację wyników od spółek największych do 
najmniejszych, przy pewnym zaburzeniu w grupie spółek dużych  
i średnich w roku 2015 z uwagi na „efekt indeksowy”. Spadek 
punktacji względem lat poprzednich częściowo wynika z rzeczy-
wistego pogorszenia w ramach tego kryterium częściowo zaś  
z uwzględnienia w ocenie nowych elementów, które przyniosło 
bardzo niskie rezultaty. Bardziej szczegółowa analiza tych zagad-
nień przedstawiona została poniżej. 

Wykres nr 16: Średnia punktacja w kryterium „Nowoczesne sposoby komunikacji” w ostatnich latach
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2.2.3. Nowoczesne kanały komunikacji

Konkurs Złota Strona Emitenta promuje właściwą komunikację  
internetową z inwestorami, nie zaś różnego rodzaju nowinki tech-
nologiczne. Stąd nazwa tego kryterium może być nieco myląca, 
gdyż w ramach niego oceniane jest wykorzystanie sprawdzonych 
metod komunikacji, a zatem z definicji nie mogą być nimi najnow-
sze dostępne rozwiązania. 

W ramach tego kryterium oceniane są następujące elementy: RSS, 
czaty, zewnętrzne narzędzia, linki do forów i media społecznościo-
we. Niektóre z nich wcześniej oceniane były częściowo (tj. kilka 
aspektów w ramach jednej punktacji), a niektóre pojawiły się  
w konkursie po raz pierwszy. Celem zapewnienia porównywalno-
ści, wyniki z lat ubiegłych zostały stosownie przeliczone, tak aby 
umożliwić analizę trendu w dłuższym horyzoncie czasowym.  
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2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.2. Komunikacja z inwestorem

Wykres nr 17: Udostępnianie przez spółki RSS w ostatnich latach

Jednym z elementów ocenianych w ramach kryterium „nowo-
czesnych” środków komunikacji jest udostępnianie na stronach 
internetowych kanału RSS. Biorąc pod uwagę zaprezentowane 
poniżej wyniki, zasadnym wydaje się przedstawienie, czym jest 
to narzędzie i jakie daje możliwości dla użytkownika. W dużym 
skrócie chodzi o to, że kanał RSS pozwala odbiorcy stwierdzić, co 
ostatnio wydarzyło się na danej stronie internetowej. Jak łatwo 
się domyśleć ma to szczególne znaczenie dla użytkowników, którzy 
są zainteresowani informacjami płynącymi z danej spółki, ale nie 
mają czasu by codziennie lub kilka razy dziennie zaglądać na jej 

stronę. Dzięki RSS nie muszą szukać nowych informacji, co wydaje 
się szczególnie istotne w komunikacji pomiędzy emitentem a in-
westorem. Dzięki RSS inwestor od razu może trafić na najnowsze 
dane finansowe, raporty, czy prezentacje inwestorskie.

Historia RSS sięga blisko 20 lat, dzięki czemu narzędzie to jest 
bardzo rozpowszechnione, jest bardzo dobrze znane twórcom stron 
internetowych i użytkownikom, jest wręcz standardem, którego 
stosowanie nie wymaga żadnych szczególnych działań, czy dodat-
kowych kosztów.

Ten przydługi wstęp wydaje się istotny w kontekście wyników za-
prezentowanych na wykresie nr 17. Widać na nim wyraźnie, iż co 
do zasady emitenci nie udostępniają tego narzędzia inwestorom. 
Zaledwie 18% spółek ułatwia wyszukiwanie nowych treści i jest to 
rezultat gorszy, niż w latach poprzednich (19%). Pomijając pewne 
anomalie wynikające z „efektu indeksowego” możemy zaobser-
wować w miarę równomierny spadek stosowania kanału RSS we 
wszystkich kategoriach konkursowych. 

Interpretacja tego zjawiska jest bardzo trudna. O ile bowiem  
w wielu obszarach objętych analizą ZSE mogą się pojawić sytu-
acje, że spadek punktacji jest rezultatem zaniedbań, zaniechania 

aktualizacji treści, czy braku bieżącej komunikacji z inwestorami, o 
tyle kanał RSS po prostu jest pewną wbudowaną funkcjonalnością 
strony i żeby go nie było należałoby go „wyłączyć”

Tak niski poziom punktacji w tym obszarze powoduje, że jest on 
oceniany (i będzie w kolejnych edycjach) jako „nowoczesny” kanał 
komunikacji, choć jest relatywnie bardzo starym środkiem zwięk-
szającym komfort odbiorców. W ten sposób organizator konkursu 
promować będzie zastosowanie RSS w komunikacji internetowej z 
inwestorami, choć dotychczasowe działania w tym względzie nie 
przyniosły spodziewanych rezultatów.
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2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.2. Komunikacja z inwestorem

Tym większy żal, że – jak wynika z wyników zaprezentowanych na 
wykresie nr 18 – emitenci z tego narzędzia nie korzystają. Zale-
dwie 6% spółek (53 podmioty) prowadzi czaty z inwestorami  
i jest to wynik jeszcze gorszy, niż w latach ubiegłych. Spadek na-
stąpił w każdej kategorii konkursowej, przy czym jest on szczegól-
nie widoczny w przypadku spółek dużych. Nawet jeśli pominiemy  
w analizie wyniki roku 2015 obarczonego „efektem indeksowym”, 
to porównanie względem lat wcześniejszych prowadzi do bardzo 
przykrych wniosków. Fakt, że tylko 14% dużych emitentów (czyli 
zaledwie 8 spółek!) daje inwestorom możliwość czatu z prezesem 
musi budzić głęboki niepokój i niezrozumienie. 

Pojawia się pytanie, jakie mogą być przyczyny takiego stanu  
rzeczy? Skoro problem ten dotyka również największe spółki, to 
na pewno nie wynika to z kosztów tego przedsięwzięcia. Innym  
powodem może być brak czasu prezesa, ale takie wyjaśnienie  
bardzo źle by o spółce świadczyło, bo przecież bardziej uzasadnione  

wydaje się poświęcenie np. godziny w ciągu roku na kontakt z oso-
bami, które powierzyły spółce pieniądze, niż na kolejne spotkanie 
biznesowe, których w ciągu roku organizowane są setki. 

Mając na względzie tak niski poziom korzystania z tak bardzo efek-
tywnego narzędzia komunikacji z inwestorami organizator konkur-
su kontynuować będzie analizę wykorzystania czatów w ramach re-
lacji inwestorskich notowanych spółek. Jest to szczególnie istotne  
w nowym otoczeniu regulacyjnym, kiedy – w związku z regulacją 
MAR – tak ważne staje się otrzymanie reakcji zwrotnych od inwesto-
rów. Emitenci powinni się kierować zasadą „poznaj swojego in-

westora”, a czat wydaje się szczególnie efektywnym narzędziem 
do jej realizacji, przy minimalnym zaangażowaniu finansowym  
i organizacyjnym.

Innym elementem oceny „nowoczesnych” środków komunikacji jest 
stosowanie czatów inwestorskich. Przy czym spółka nie musi mieć 
własnej infrastruktury w tym zakresie – jak najbardziej może ko-
rzystać z wyspecjalizowanych stron firm zajmujących się tego typu 
usługami. Warto podkreślić, iż przeciętny inwestor nie ma moż-

liwości bezpośredniego poznania prezesa spółki i czat inwe-

storski może być jedyną możliwością jakiejkolwiek interakcji.  
Z punktu widzenia spółek, które mają szeroką bazę akcjonariuszy 
indywidualnych narzędzie to wydaje się idealne do prowadzenia 
relacji z inwestorami.

Wykres nr 18: Stosowanie czatów w komunikacji przez spółki w ostatnich latach
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Na wykresie nr 19 widzimy wykorzystanie zewnętrznych narzędzi 
do zamieszczania treści poza stronami internetowymi spółek (np. 
slideshare) lub wykorzystanie powszechnie używanych narzędzi 
(np. excel) do publikowania edytowalnych danych finansowych.  
W przypadku analizy tej formy komunikacji nie jest możliwe po-
równanie do lat poprzednich, gdyż we wcześniejszych edycjach 
konkursu kwestie te były oceniane w ramach jednego kryterium 
łącznie z innymi aspektami. Bardzo niskie oceny w ramach tego 
kryterium w połączeniu ze wzrostem znaczenia tej formy komu-
nikacji skłoniły organizatora konkursu do bardziej szczegółowej 
analizy tego zagadnienia. 

Mając na względzie dużą łatwość stosowania tych narzędzi przez 
emitentów i istotną korzyść dla inwestorów zaskakujące jest, że 
zaledwie 12% spółek zdecydowało się je wykorzystać. Wprawdzie 
wśród spółek dużych jest to aż 63%, ale dla emitentów notowa-
nych na rynku NewConnect jest to zaledwie 4%. Można też na to 
zagadnienie spojrzeć z innej strony: aż 37% dużych spółek (22 
emitentów) nie publikuje na swoich stronach internetowych tak 
istotnych informacji jak podstawowe dane finansowe w edytowal-
nym formacie. 

Wykres nr 20 prezentuje dane dotyczące publikowania linków do 
wątków poświęconych spółce na inwestorskich forach dyskusyj-
nych. W ramach tego kryterium przyznana została rekordowo ni-
ska punktacja, gdyż pozytywnie ocenionych zostało zaledwie 4% 
spółek. Standardowa gradacja wyników od spółek największych do 
najmniejszych została tu zaburzona, co dość łatwo można wyjaśnić 
osiągnięciem bardzo niskich wyników. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku element ten został wydzielony do odrębnej oceny po 
raz pierwszy, w związku z czym nie ma możliwości porównania do 
wyników z lat ubiegłych.

Celem wyodrębnienia tego kryterium było zwrócenie uwagi spółek 
na fakt, że zachowanie komunikacji pomiędzy stroną internetową 
a forami dyskusyjnymi jest istotnym elementem podnoszącym wia-
rygodność emitenta i prowadzonej przez niego polityki informacyj-
nej. Oczywiście można mieć określone zastrzeżenia co do poziomu 
merytorycznego dyskusji na forach, ale lepszym rozwiązaniem jest 
zadbanie o te kwestie przez osoby zajmujące się relacjami inwe-
storskimi w spółce, niż pozostawienie dyskutantów samym sobie. 
Doświadczenie uczy, że oficjalna obecność spółki na takim forum 
istotnie podnosi jakość dyskusji. 

2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.2. Komunikacja z inwestorem
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Wykres nr 20: Publikowanie linków do wątków poświęconych spółce na inwestorskich forach dyskusyjnych

Wykres nr 19: Wykorzystanie zewnętrznych narzędzi do zamieszczania treści na stronach internetowych
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Media społecznościowe są jedną z najlepszych form komuni-
kacji internetowej. Coraz trudniej jest przyciągnąć uwagę od-
biorców, gdyż w sieci dostępnych jest mnóstwo treści podanych w 
bardzo atrakcyjny sposób. Nawet najlepiej skonstruowana strona 
internetowa nie będzie wiele warta, jeśli odbiorcy na nią nie trafią. 
Dlatego tak ważne jest, aby w komunikacji z inwestorami wyjść 
poza własną stronę internetową. Dużo łatwiej jest pojawić się tam, 
gdzie znajdują się odbiorcy konkretnych treści, niż zmusić ich do 
przebywania w innym miejscu sieci. 

Obecność w mediach społecznościowych łączy w sobie wiele za-
let. Po pierwsze umożliwia komunikację dwustronną, a zatem też 
poznawanie opinii drugiej strony. Po drugie pozwala dotrzeć do 
odbiorców w ich „naturalnym” środowisku. Po trzecie cywilizuje 
ewentualne dyskusje na temat spółki poprzez korygowanie ewen-

tualnych nieścisłości i podniesienie kultury debaty. Po czwarte 
wreszcie może być narzędziem do częściowego przekierowania 
ruchu w kierunku strony internetowej emitenta. 

Przedstawione powyżej przesłanki obecności emitentów w me-
diach społecznościowych stały dotychczas w jaskrawej sprzeczno-
ści z rzeczywistością. Wyniki poprzednich edycji konkursu wskazy-
wały, iż spółki nie korzystają z dobrodziejstw, jakie oferują nowe 
formy komunikacji. W związku z powyższym organizator konkursu 
podjął decyzję o utworzeniu specyficznego kryterium poświęcone-
go wyłącznie mediom społecznościowym, aby umożliwić bardziej 
szczegółową analizę i aby zwrócić uwagę spółek na tę formę pro-
wadzenia relacji inwestorskich.

Wykres nr 21 ilustruje obecność emitentów w mediach społecz-
nościowych w podziale na poszczególne kategorie konkursowe.  
Co piąta spółka jest zaangażowana w komunikację z wykorzy-

staniem mediów społecznościowych, a co dwunasta korzysta 
przynajmniej z dwóch takich środków. Bardzo interesująco wy-
gląda rozbicie tego wyniku na kategorie konkursowe. Wprawdzie, 
podobnie jak w przypadku innych kryteriów, najlepiej prezentują 
się spółki największe, a najgorzej – zagraniczne, jednak punktacja 
wśród pozostałych grup emitentów wygląda dość zaskakująco. Bar-
dziej intensywnie (2 media lub więcej)  z mediów społecznościo-
wych korzystają spółki małe (11%) i NewConnect (7%), niż spółki 
średnie (5%). Po dodaniu wyników za korzystanie z 1 medium osią-
gniemy bardziej wyrównany poziom: emitenci średni 21%, mali 
18%, a NewConnect 19%, jednak biorąc pod uwagę liczebności  
i poziom zróżnicowania a ramach tych kategorii konkursowych, na 
szczególną pochwałę zasługują spółki z NewConnect. 

Najprawdopodobniej to upodobanie do mediów społecznościowych 
jest powiązane z charakterem tych firm – najczęściej bardzo mło-
dych, innowacyjnych, poszukujących różnych form rozwoju. 

Jednocześnie najwyższy odsetek spółek korzystających z mediów 
społecznościowych wśród spółek dużych można tłumaczyć także 
ich zdolnością do ponoszenia nakładów organizacyjnych, osobo-
wych i finansowych na prowadzenie komunikacji takimi kanałami. 
Odpowiedzialne komunikowanie się w jakimkolwiek medium spo-
łecznościowym jest zobowiązaniem, jakie spółka podejmuje wobec 
inwestorów i powinna się z niego wywiązywać stale i regularnie.

W badaniu punkty za wykorzystanie mediów społecznościowych 
otrzymywały spółki, które za ich pośrednictwem prowadziły komu-
nikację inwestorsko-korporacyjną. Poza tą grupą istnieje jeszcze 
stosunkowo duża (nie mierzona w ramach badania) grupa spółek, 
u których zaobserwowano wykorzystywanie mediów społeczno-
ściowych do prowadzenia komunikacji konsumenckiej z klientami.
Wydzielone kryterium dotyczące komunikacji w mediach społecz-
nościowych zostało wprowadzone do regulaminu konkursu w jego 
IX edycji, a zatem w niniejszym raporcie nie było możliwe zapre-
zentowanie danych porównawczych z poprzednich lat. Pierwsze 
takie porównanie będzie możliwe w raporcie podsumowującym 
kolejną edycję konkursu.

Wykres nr 21: Uczestnictwo w mediach społecznościowych
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2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.2. Komunikacja z inwestorem

Jednym z ocenianych w ramach konkursu kryteriów jest dedykowa-
ny kontakt dla inwestorów. Najlepszą praktyką jest w tym względzie 
podanie konkretnego adresu do konkretnej osoby zajmującej się re-
lacjami inwestorskimi. Takie rozwiązanie bardziej zachęca do kon-
taktu, ułatwia nawiązanie i podtrzymanie relacji. Niektóre spółki 
oferują anonimowy adres np. relacjeinwestorskie@... co z pewno-
ścią jest mniej przyjazne dla inwestorów, ale ma również swoje plus 
– daje szansę na nawiązanie kontaktu niezależnie od zmian perso-
nalnych. Dodatkowo w sytuacji gdy adres jest obsługiwany przez 
kilka osób inwestor może liczyć, że otrzyma szybszą odpowiedź.

Natomiast są spółki, które wymagają od inwestorów przebrnięcia 
przez formularz zgłoszeniowy, czego nie można uznać za właściwy 
sposób komunikacji. Taka forma nie tylko jest bardziej czasochłon-
na, tworzy sztuczną barierę pomiędzy pytającym, a odpowiadają-
cym, ale dodatkowo uniemożliwia zachowanie wysłanego maila, 
historii korespondencji etc. Spółkom, które stosują takie podejście 
warto zaproponować wykorzystanie formularza np. w korespon-
dencji służbowej – wówczas szybko zrozumiałyby wyższość „nor-
malnej” komunikacji mailowej. 

2.2.4. Kontakt dla inwestorów

Na wykresie nr 22 zobaczyć możemy, jak w ostatnich latach ewo-
luowało udostępnianie kontaktu dedykowanego dla inwestorów. 
Niestety, trend jest wyraźnie zniżkowy i aż 23% spółek nie udo-
stępnia takiego kontaktu, względnie wymaga pośrednictwa formu-
larza zgłoszeniowego. W przypadku dużych i średnich emitentów 
wyniki są bardzo dobre i rosnące (pomimo „efektu indeksowego”). 
Natomiast w pozostałych kategoriach konkursowych widzimy wy-
raźny spadek, który trudno jest wytłumaczyć. Przyczyną mogą 
być zmiany personalne, względnie zmiany w zakresie obowiąz-

ków osób, które wcześniej zajmowały się relacjami inwestorskimi.  
Jeśli tak jest w istocie, to zwiastowałoby to dalsze pogorszenie ja-
kości relacji inwestorskich w latach kolejnych. 

Oczywiście zupełnie odrębną kwestią jest fakt, iż połowa kontak-
tów dedykowanych dla inwestorów zwyczajnie „nie działa”, gdyż 
spółki nie udzielają odpowiedzi na przesyłane pod wskazane ad-
resy pytania – bardziej szczegółowo kwestia ta była przedmiotem 
przedstawionej powyżej analizy wykresów 9-14.

Wykres nr 22: Udostępnianie przez spółki kontaktu dedykowanego dla inwestorów w ostatnich latach
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2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.3. Zawartość informacyjna

Jak widzimy na wykresie nr 23 zawartość informacyjna stron in-

ternetowych spadła we wszystkich kategoriach konkursowych. 
Średnio spółki osiągnęły 56% punktacji maksymalnej względem 
64% w poprzedniej edycji konkursu i 65% w roku 2014. Spadek 
ten może być wytłumaczony dodaniem nowych wymogów, ale tylko 
częściowo. Bardzo ciekawe wnioski można wyciągnąć z analizy da-
nych zawartych w tabeli nr 3. Otóż rzeczywiście nowe wymogi były 
punktowane poniżej średniej, co jest uzasadnione z 2 powodów. Po 
pierwsze właśnie dlatego zostały one dodane do konkursu, że w la-
tach wcześniejszych spółki nie publikowały tych danych. Po drugie 
natomiast – brak tych wymogów w konkursie nie promował zamiesz-
czania takich informacji na stronach internetowych emitentów. Jed-
nakże po odrzuceniu nowych wymogów średnia punktacja w roku 
2016 osiągnęłaby 59%, a zatem wciąż byłaby istotnie niższa niż we 
wcześniejszych edycjach konkursu.

Przyczyn pogorszenia wyników należy zatem szukać w tych obsza-
rach, które od lat były przedmiotem badań. Warto zwrócić uwagę, 
iż jedyną kategorią informacji, która jest punktowana lepiej niż w 
latach poprzednich jest kalendarium zdarzeń korporacyjnych. Na-
tomiast we wszystkich pozostałych kryteriach mamy do czynienia 
z pogorszeniem względem roku 2015. Przejściowo w poprzedniej 

edycji konkursu zwiększyła się liczba spółek, które publikowały 
komunikaty prasowe i podstawowe wskaźniki finansowe, jednak  
w roku 2016 zanotowany został spadek do poziomu sprzed 2014 r. 

Możemy zatem stwierdzić, iż zawartość informacyjna stron in-

ternetowych notowanych spółek ulega systematycznemu obni-
żaniu. Dzieje się tak zarówno dla całej populacji emitentów, jak 
i w rozbiciu na poszczególne kategorie konkursowe. Przejściowe  
i niewielkie wzrosty punktacji dla spółek z rynku regulowanego w roku 
2015 były najprawdopodobniej rezultatem „efektu indeksowego”. 

Najciekawszych wniosków może dostarczyć podział na rodzaje infor-
macji – widać wyraźnie, że (poza obszarami, które zostały poddane 
ocenie po raz pierwszy w tej edycji konkursu) możemy wyróżnić 5 
kategorii danych, które są publikowane najrzadziej: komunikaty 
prasowe (30%), prezentacje inwestorskie (35%), roczne spra-

wozdanie z działalności rady nadzorczej (38%), podstawowe 
wskaźniki finansowe (41%) oraz wykres notowań (44%). Warto 
podkreślić, iż większość z tych informacji może być publikowana bez 
żadnych dodatkowych wysiłków organizacyjnych, czy kosztowych,  
a jednocześnie może przynieść istotną wartość dodaną dla inwe-
storów.

Druga grupa kryteriów analizowanych w ramach I etapu konkur-
su dotyczy zawartości informacyjnej stron internetowych. Badanie 
rozszerzone zostało w  stosunku  do poprzedniej edycji o 3 nowe 
rodzaje informacji: politykę dywidendową, informacje o akcjach  
i raporty analityczne/opis rynku. W związku z powyższym, punkta-
cja zwiększona została z 16 do 19 punktów, przy czym dane z lat 

ubiegłych na poniższym wykresie zostały odpowiednio zrelatywizo-
wane, aby zapewnić porównywalność osiąganych wyników. Tym sa-
mym zawartość informacyjna stron internetowych stała się jeszcze 
ważniejszym aspektem oceny – daje możliwość osiągnięcia ponad 
45% punktów w ramach I etapu. 

2.3. Zawartość informacyjna

Wykres nr 23: Średnia punktacja w kryterium „Zawartość informacyjna” w ostatnich latach
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2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Podstawowe dokumenty 
korporacyjne, 
a w szczególności statut 
i regulaminy organów spółki

96% 100% 97% 97% 96% 97% 93% 93% 91% 58% 54% 50% 9% 12% 8% 71% 70% 67%

Życiorysy zawodowe 
członków organów spółki 100% 100% 100% 96% 100% 93% 90% 91% 90% 79% 79% 77% 54% 45% 37% 84% 83% 81%

Raporty bieżące 100% 100% 98% 100% 100% 99% 97% 97% 96% 72% 72% 61% 26% 21% 16% 81% 81% 74%

Raporty okresowe 100% 100% 98% 99% 100% 100% 98% 95% 94% 72% 73% 63% 22% 21% 18% 81% 80% 75%

Roczne sprawozdania 
z działalności rady nadzorczej 89% 93% 80% 65% 71% 61% 68% 70% 61% 21% 20% 18% 2% 2% 0% 42% 42% 38%

Informacja o strukturze 
akcjonariatu oraz dane 
akcjonariusza dominującego 
lub akcjonariuszy znaczących

100% 100% 97% 97% 98% 100% 96% 95% 94% 92% 88% 85% 48% 52% 35% 91% 89% 87%

Kalendarium wydarzeń 
korporacyjnych 100% 100% 97% 74% 92% 88% 69% 72% 76% 52% 51% 53% 30% 29% 24% 61% 62% 64%

Podstawowe wskaźniki 
finansowe spółki 82% 90% 86% 63% 81% 74% 63% 66% 61% 27% 25% 18% 24% 22% 19% 44% 45% 41%

Aktualności 95% 100% 85% 79% 94% 82% 79% 80% 66% 66% 58% 51% 37% 34% 19% 71% 68% 58%

Opinia Biegłego Rewidenta 88% 79% 76% 83% 77% 78% 83% 76% 73% 53% 52% 45% 2% 2% 3% 64% 60% 56%

Szczegółowe informacje 
o ostatnim przeprowadzonym 
Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy

100% 100% 98% 97% 100% 96% 94% 94% 91% 83% 81% 73% 19% 17% 13% 85% 83% 78%

Wykres notowań spółki 
(dzień, miesiąc, rok) 96% 100% 95% 79% 88% 79% 73% 77% 63% 42% 32% 21% 46% 57% 27% 58% 55% 44%

Prezentacje inwestorskie 86% 93% 78% 69% 73% 67% 47% 53% 43% 29% 28% 20% 20% 14% 13% 41% 41% 35%

Komunikaty prasowe 82% 90% 71% 58% 71% 57% 33% 48% 34% 17% 20% 17% 39% 29% 21% 30% 36% 30%

Odnośniki do stron innych 
instytucji rynku kapitałowego 
(KNF, GPW, SEG, SII)

1,61 1,57 1,36 1,18 1,30 1,02 0,93 0,83 0,79 0,49 0,43 0,42 0,22 0,16 0,16 0,73 0,65 0,63

Informacje o polityce 
dywidendowej i/lub 
wypłaconych 
historycznie dywidendach

73% 50% 52% 10% 16% 31%

Podstawowe informacje 
na temat akcji spółki 
(kod ISIN akcji, ticker, 
przynależność do indeksów)

59% 53% 46% 16% 24% 32%

Spółki duże i średnie: 
lista analityków pokrywających 
spółkę lub raportów 
analitycznych / Spółki małe, 
NewConnect i zagraniczne: 
informacje o rynku, 
na którym działa spółka

78% 38% 61% 49% 26% 52%

2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.3. Zawartość informacyjna

Tabela nr 3: Szczegółowe wyniki w kryteriach z obszaru zawartości informacyjnej w ostatnich latach
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Wykres nr 24: Rozkład wyników w kryterium „Zawartość informacyjna” wśród spółek dużych

Wykres nr 25: Rozkład wyników w kryterium „Zawartość informacyjna” wśród spółek średnich
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Wykres nr 26: Rozkład wyników w kryterium „Zawartość informacyjna” wśród spółek małych

Wykres nr 27: Rozkład wyników w kryterium „Zawartość informacyjna” wśród spółek NewConnect
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Wykres nr 28: Rozkład wyników w kryterium „Zawartość informacyjna” wśród spółek zagranicznych



31
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Wykres nr 24 prezentuje rozkład wyników osiągniętych przez duże spółki przy ocenie względem kryterium zawartości informacyjnej. 
Ponad 2/3 emitentów (40 spółek) osiągnęło wartości pomiędzy 16 a 19 punktów, a aż 17 spośród nich (29%) osiągnęło wartość mak-
symalną. Z drugiej strony może niepokoić, iż stosunkowo dużo, bo 16 spółek (27%) zanotowało stosunkowo niskie wyniki pomiędzy 11 
a 15. Pewnym zaskoczeniem są natomiast 3 spółki, które zgromadziły zaledwie 8-9 punktów, czyli połowę wartości maksymalnej. Bardzo 
wysoka średnia arytmetyczna (16) i mediana (17) są charakterystyczne dla tej grupy spółek również w okresach wcześniejszych.
Porównanie z wynikami poprzedniej edycji jest bardzo mocno zaburzone przez „efekt indeksowy” – wówczas ponad połowa spółek osią-
gnęła maksymalną punktację, ale gdybyśmy stosownie zrelatywizowali liczebność tej grupy, to rezultat byłby porównywalny. Brak tak 
szczegółowych danych za rok 2014 i wcześniejsze uniemożliwia natomiast dokonanie analizy w dłuższej perspektywie czasowej. Rozpo-
znanie trendu zmian w tym zakresie będzie zatem możliwe dopiero w roku przyszłym.

Rozkład wyników spółek średnich przedstawiony na wykresie nr 25 pozwala wyróżnić 3 grupy spółek. Pierwsza z nich to emitenci dbający 
o zawartość informacyjną stron internetowych – należy do nich 26 spółek (34%), które osiągnęły rezultat w przedziale 16-19 punktów. 
Do drugiej grupy możemy zaliczyć 35 emitentów (46%), których ocena na poziomie 12-15 punktów może być uznana za zadowalającą. 
Ostatnie 15 spółek (20%) stanowią podmioty, które nie przykładają dużej wagi do komunikacji z inwestorami i zgromadziły zaledwie 
8-11 punktów, a zatem ich zawartość informacyjna jest oceniona na poziomie emitentów z NewConnect. Średnia i mediana wśród spółek 
średnich wyniosły odpowiednio 14,1 i 14 (czyli 74% wartości maksymalnej), po pozwala określić zawartość informacyjną stron interne-
towych w tej kategorii konkursowej jako poprawną.
Podobnie jak w przypadku spółek dużych, bezpośrednie porównanie z rezultatami roku ubiegłego jest bardzo silnie zaburzone przez 
„efekt indeksowy”. W poprzedniej edycji konkursu wyniki były zdecydowanie lepsze, ale wynikało to z mniejszej liczebności spółek i to 
spółek teoretycznie lepszych pod względem komunikacji

Jak widać na wykresie nr 26 wyniki w kategorii spółek małych przypominają rozkład normalny, z dominantą na poziomie 14 punktów 
(osiągniętą przez 39 spółek) i nieco niższymi średnią (12,7) oraz medianą (13). Podobnie jak w przypadku spółek średnich możemy wy-
różnić spółki, które osiągnęły 16-19 punktów (68 podmiotów stanowiących 24%), 12-15 punktów (135 emitentów, czyli 47%) oraz 8-11 
punktów (60 spółek stanowiących 21%). Bardzo ciekawie wygląda „ogon” stworzony przez 20 spółek (7%) ocenionych w przedziale 3-7 
punktów, zakończony „żądłem” skomponowanym przez 6 emitentów, którzy nie zdobyli żadnego punktu. W praktyce są to spółki, które 
nie prowadzą stron internetowych, nawet na minimalnym poziomie zapewniającym zgodność z wymogami przepisów prawa.
Rozkład wyników jest łudząco podobny do wykresu z roku poprzedzającego, przy czym wówczas częściej były reprezentowane wartości 
bliższe maksymalnych, jednak musimy mieć na względzie, że wówczas w wyniku „efektu indeksowego” w tej grupie ocenianych było 
dodatkowo 48 większych spółek, obecnie zaklasyfikowanych jako średnie.

Przedstawiony na wykresie 27 rozkład wyników wśród spółek NewConnect jest wyraźnie przesunięty w kierunku niższych wartości. Naj-
częściej osiąganym  rezultatem (przez 50 emitentów) było zaledwie 7 punktów, przy średniej wynoszącej 7,7 i medianie równej 8 punk-
tów. Możemy podzielić osiągnięte rezultaty w następujące grupy: 16-19 punktów (zaledwie 11 spółek, czyli niecałe 3%), 12-15 punktów 
(55 podmiotów stanowiących 13%) oraz 8-11 punktów (162 emitentów, czyli 38,5%). Niestety, blisko połowa spółek notowanych na 
NewConnect zdobyła zaledwie 7 lub mniej punktów, a aż 24 spośród nie zdobyło ani jednego punktu.
Wyniki te są istotnie gorsze od poprzedniej edycji konkursu. Ubytek najlepszych rezultatów z prawej części wykresu spowodowany jest 
najprawdopodobniej migracją najlepiej komunikujących się spółek na rynek regulowany. Natomiast przyrost najgorszych wyników z lewej 
części wykresu może być naturalnym efektem nieudanych eksperymentów biznesowych, które są immanentną cechą nowych i małych 
spółek. Zachodzi obawa, że z uwagi na brak debiutów na tym rynku zmiany te będą się w kolejnych latach jeszcze bardziej pogłębiać. 

Wykres nr 28 prezentuje rozkład wyników wśród spółek zagranicznych i sam w sobie nie wymaga komentarza. Aż 29 emitentów (czyli bli-
sko połowa podmiotów w tej kategorii konkursowej) nie zdołało zdobyć ani jednego punktu. Mediana wyniosła zaledwie 1 punkt, a średnia 
arytmetyczna była nieco wyższa (3,4), za sprawą spółek, których zawartość informacyjna oceniona zostały średnio lub nawet wysoko – 10 
emitentów (16%) zanotowało wynik w przedziale 9-13 punktów, a pojedyncze spółki osiągnęły nawet rezultat 15 i 17 punktów. 
Komentarza wymaga natomiast przyczyna takiego stanu rzeczy – należy przypomnieć, że oceniane są treści dostępne w języku polskim. 
W związku z powyższym przedstawione wyniki nie oznaczają, że spółki nie komunikują się z inwestorami z ogóle, tylko że nie komunikują 
się w języku polskim. Porównanie ze znacząco wyższymi ocenami z roku poprzedzającego (wówczas o połowę mniej spółek zanotowało 
wynik zerowy) wskazywałoby, iż zagraniczni emitenci nie wiążą przyszłości z polskim rynkiem, w związku z czym nie inwestują w prowa-
dzenie relacji inwestorskich na tym rynku.
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Wykres nr 29: Rozkład wyników w kryterium „Zawartość informacyjna” dla poszczególnych typów spółek - porówanie

duże średnie małe NewConnect zagraniczne wszystkie

Przedstawiony na wykresie nr 29 rozkład ocen za zawartość infor-
macyjną w poszczególnych kategoriach konkursowych potwierdza 
wcześniejsze wnioski z analizy punktacji w ramach grup spółek. Wi-
dać wyraźnie, że zawartość informacyjna jest najwyżej oceniana 
w przypadku dużych emitentów i tam jednocześnie mamy do 
czynienia z największą koncentracją wyników (wynikającą po 
części z najmniejszej liczebności grupy), a nieco gorsze oceny 
przy nieco większym rozproszeniu osiągnęły spółki średnie. W 
przypadku spółek małych i NewConnect rozproszenie wyników 
jest istotnie wyższe (co jest naturalną konsekwencją wielokrot-
nie większej liczebności tych grup), przy czym rezultaty osią-

gnięte przez spółki małe są zbliżone do emitentów dużych i 
średnich, natomiast oceny spółek z NewConnect są zdecydo-

wanie niższe. Całkowicie odmiennie w ramach tego kryterium 
oceniane były spółki zagraniczne, które osiągnęły najniższe 
wyniki, przy największym rozproszeniu (pomimo bardzo małej 
liczebności grupy).  

Co ciekawe, wykres prezentujący wyniki wszystkich spółek jest pra-
wie idealnym rozkładem normalnym z medianą i dominantą na po-
ziome 10 punktów oraz nieznacznie wyższą średnią arytmetyczną. 
Potwierdza to właściwy dobór kryteriów i punktacji, gdyż taki roz-
kład daje najlepsze możliwości właściwej oceny różnych grup spółek 
wchodzących w skład całej populacji.

Porównanie z podobnym wykresem z roku poprzedzającego jest 
mocno zaburzone przez „efekt indeksowy”, można jednak wycią-
gnąć dwa najważniejsze wnioski. Po pierwsze, mediana oceny za-
wartości informacyjnej jest istotnie niższa niż w roku 2014 tak w 
odniesieniu co całej populacji, jak i do poszczególnych kategorii 

konkursowych. Oznacza to wzrost liczby spółek komunikujących się 
poniżej wartości średnich, co może być rezultatem szerszego zja-
wiska ograniczania kosztów związanych z relacjami inwestorskimi. 
Po drugie, zdecydowanie wzrosło rozproszenie wyników, również w 
odniesieniu do wszystkich grup spółek. O ile w przypadku emiten-
tów dużych i średnich jest to uzasadnione zwiększeniem liczebności 
grupy, o tyle w pozostałych kategoriach konkursowych liczebność 
wzrosła lub pozostała na zbliżonym poziomie. Zjawisko to może 
świadczyć o postępującej polaryzacji w zakresie zawartości infor-
macyjnej stron internetowych – część emitentów zamieszcza coraz 
więcej treści, a jednocześnie część spółek zaniechało komunikacji z 
inwestorami.

Przyczyny polepszenia jakości komunikacji części spółek wydają 
się dość oczywiste – potrzeba lepszej komunikacji z inwestorami, 
ograniczenie ryzyka regulacyjno-nadzorczego, czy wreszcie próba 
osiągnięcia lepszego rezultatu w ramach konkursu Złota Strona 
Emitenta. Natomiast ciekawsza wydaje się analiza grupy spółek 
obniżających poziom internetowych relacji inwestorskich. Wśród 
potencjalnych przyczyn wymienić należy wskazany wcześniej po-
zorny brak uzasadnienia ekonomicznego, ale mogą być też powody 
dużo bardziej drastyczne. Część spółek nie komunikuje się nie dla-
tego, że nie przewiduje emisji akcji, ale dlatego, że nie ma dobrych 
informacji dla inwestorów. Jest to szczególnie niewłaściwe gdyż 
właśnie wówczas, kiedy raporty spółki mogą być niepokojące dla 
akcjonariuszy, oczekują oni zwiększonych działań informacyjnych, 
wyjaśnienia przyczyn takiego stanu rzeczy i planowanych działań 
naprawczych. Brak komunikacji w takich sytuacjach skutkuje dra-
matycznym obniżeniem zaufania inwestorów i spadkiem notowań 
na giełdzie. 

2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.3. Zawartość informacyjna
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2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.4. Użyteczność serwisu

Wykres nr 30: Średnia punktacja w kryterium „Użyteczność serwisu” w ostatnich latach

W ramach tego kryterium analizowane były kwestie związane z 
komfortem do danych zawartych na stronach internetowych emi-
tentów. Obejmują one dostępność strony, mechanizmy ułatwiają-
ce wyszukiwanie informacji oraz istnienie wersji anglojęzycznej. Z 
uwagi na zmiany technologiczne i analizę wyników wcześniejszych 
edycji konkursu, dokonane zostały pewne modyfikacje względem 
analizy z roku poprzedzającego. Dodana została ocena wersji mo-
bilnej serwisu – wprawdzie lektura danych giełdowych na urzą-
dzeniach mobilnych jest dość trudna, jednak stale rosnąca liczba 
użytkowników, dla których smartfon jest podstawowym interfejsem 
z internetem wymagała dokonania takiej zmiany. 

Analiza wcześniejszych edycji konkursu często skłania ku ocenie 
nowych elementów, ale daje także niekiedy asumpt do zaniechania 

dalszych badań. Tak właśnie było w przypadku oceny pozycjono-
wania stron internetowych – w ostatnich latach emitenci syste-
matycznie osiągali wyniki zbliżone do maksymalnych i organizator 
konkursu doszedł do wniosku, że misja edukacyjna w tym obszarze 
dobiegła końca.

Warto także nadmienić, iż zmianie uległa punktacja za wyszu-
kiwarkę treści (z 5 do 3 punktów), co jednak nie jest (niestety) 
efektem lepszych wyników osiąganych w tym kryterium w latach 
ubiegłych, ale próbą lepszej kompozycji poszczególnych obszarów 
w ogólnej punktacji za I etap konkursu.

Wykres nr 30 prezentuje oceny przyznane spółkom za użyteczność 
ich serwisów internetowych z uwzględnieniem przedstawionych 
powyżej zmian w punktacji. Samo jednak zrelatywizowanie wyni-
ków z lat wcześniejszych bynajmniej nie doprowadziło do pełnej 
porównywalności. Musimy bowiem pamiętać, że usunięte zosta-
ło kryterium, za które spółki otrzymywały punktację zbliżoną do 
maksymalnej. Po uwzględnieniu tego czynnika wykres wyglądałby 
bardziej płasko, choć wciąż mielibyśmy do czynienia z niewielkim 
spadkiem punktacji. 

Analizując wyniki w ramach tej grupy kryteriów warto zwrócić uwa-
gę na bardzo niską punktację – średnio spółki osiągnęły zaledwie 
43% wartości maksymalnej. Wprawdzie w przypadku dużych emi-
tentów było to aż 79%, ale już spółki średnie i małe zanotowały 
o wiele gorsze rezultaty (odpowiednio 64% i 52%). Należy odno-
tować stosunkowo wysoki (na tle innych obszarów) rezultat osią-

gnięty przez emitentów zagranicznych (47%), co w dużej mierze 
wynika z oceny anglojęzycznej wersji stron internetowych oraz dra-
matycznie niski poziom użyteczności serwisów internetowych spół-
ek notowanych na rynku NewConnect (zaledwie 28% możliwych do 
zdobycia punktów). Poza tą anomalią widzimy standardowy rozkład 
ocen od spółek największych do najmniejszych, przy pewnej ten-
dencji spadkowej. 

Bardziej szczegółowa analiza składowych tego wyniku przedstawio-
na została poniżej, gdyż pełna ocena poziomu użyteczności stron 
internetowych emitentów wymaga zbadania poszczególnych ele-
mentów mających wpływ na punktację w ramach tego kryterium.

2.4. Użyteczność serwisu
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Wykres nr 31: Dostępność strony w języku angielskim wśród wszystkich kategorii spółek w ostatnich latach

Wykres nr 31 ilustruje dostępność stron internetowych w języku 
angielskim w poszczególnych kategoriach konkursowych na prze-
strzeni ostatnich 4 lat. Analiza całej populacji emitentów wska-

zuje, iż mamy do czynienia z coraz bardziej wyraźną polaryza-

cją wyników – rośnie zarówno liczba spółek, które prezentują 
szerokie spektrum treści w języku angielskim, jak i tych, które 
w ogóle nie zamieszczają informacji w tym języku. Niestety, 
ta druga grupa jest zdecydowanie bardziej liczna i stanowi aż 
39% wszystkich notowanych spółek.

Rozbicie tych wyników na poszczególne kategorie konkursowe po-
zwala zauważyć, iż mamy do czynienia ze „standardową” gradacją 
rezultatów od spółek największych do najmniejszych. Inaczej niż 
względem pozostałych kryteriów prezentuje się ocena emitentów 
zagranicznych, co jest poniekąd oczywiste – dla nich jest to pod-
stawowy język komunikacji. Pewnym zaskoczeniem jest jednak 

fakt, że w tej grupie spółek mamy do czynienia ze stosunkowo 
liczną (i rosnącą) liczbą podmiotów (6 emitentów, czyli aż 10%), 
które nie zamieszczają na swych stronach żadnych treści w języku 
angielskim. Oznacza to, że ograniczają się one do komunikacji w 
swych językach lokalnych, całkowicie izolując się od inwestorów z 
ich perspektywy zagranicznych. 

W przypadku spółek dużych, średnich i małych wyniki są na po-
ziomie zbliżonym do lat ubiegłych (po uwzględnieniu „efektu 
indeksowego”), choć niepokój budzi systematyczny wzrost liczby 
małych emitentów, którzy nie prezentują na swych stronach in-
ternetowych żadnych treści w języku angielskim. Natomiast spółki 
z NewConnect od lat utrzymują bardzo niski poziom dostępności 
informacyjnej dla inwestorów zagranicznych. Zaledwie 10 z nich 
(2%) publikuje szeroki zakres informacji w języku angielskim, a aż 
275 (65%) nie podaje żadnych informacji z tym języku.

2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.4. Użyteczność serwisu

Konkurs Złota Strona Emitenta obejmuje zagadnienia związane  
z analizą internetowych relacji inwestorskich na polskim rynku  
kapitałowym. Zasadniczo zatem koncentruje się na komunikacji  
w języku polskim, jednak brak jakiegokolwiek odniesienia do otwar-
tości na inwestorów zagranicznych w znacznym stopniu zubażałby 

wyniki badań. W związku z powyższym jednym z elementów oceny 
w ramach I etapu konkursu jest weryfikacja istnienia i zawartości 
strony internetowej emitenta w języku angielskim. Za podstawowe 
informacje spółka mogła otrzymać 1 punkt, a za szeroką prezenta-
cję treści istotnych dla inwestorów – 3 punkty.

2.4.1. Dostępność dla inwestorów zagranicznych
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Wykres nr 32: Dostępność wyszukiwarki treści wśród wszystkich kategorii spółek w ostatnich latach

Na wykresie nr 32 zaprezentowana została dostępność wyszuki-
warki treści w podziale na poszczególne kategorie konkursowe w 
okresie ostatnich 4 lat. Przy czym warto podkreślić, że weryfika-
cji poddane zostało nie samo okienko wyszukiwarki jako element 
graficzny, tylko właściwe funkcjonowanie narzędzia informatycz-
nego, tj. wyszukiwanie fraz/słów publikowanych na danej stronie 
internetowej. Możemy dość łatwo zaobserwować, że dla całej po-

pulacji spółek wyszukiwarka funkcjonuje jedynie w 43% przy-

padków. Co więcej, po latach powolnego wzrostu, w ostatniej 
edycji konkursu nastąpił istotny spadek, do poziomu sprzed 
2013 roku.

Za tak spadek ten odpowiedzialne są wszystkie grupy emitentów, 
choć dla spółek z rynku regulowanego może on być w jakiejś mierze 
wytłumaczony „efektem indeksowym”. Oczywiście spadek ten na-
stępował z różnej wysokości, w związku z czym najwięksi emitenci 

wciąż w 86% przypadków zostali ocenieni pozytywnie, choć mimo 
to zaskoczenie może budzić fakt, iż 8 podmiotów z tej kategorii 
konkursowej (14%) nie dysponuje na swoich stronach interneto-
wych tak oczywistym narzędziem. W przypadku spółek średnich 
aż 37% nie dysponuje działającą wyszukiwarką, a dla emitentów 
małych wynik ten jest jeszcze gorszy i sięga 42%. Natomiast w 
pozostałych kategoriach konkursowych rezultaty są dramatyczne: 
tylko 26% spółek NewConnect i 18% spółek zagranicznych umoż-
liwia internautom przeszukiwanie treści ich stron internetowych.

Tak złe wyniki osiągane systematycznie przez wiele lat można wy-
tłumaczyć tylko w jeden sposób – że dla spółek właściwie dzia-
łająca wyszukiwarka jest tak oczywistą funkcjonalnością, iż nie 
przychodzi im do głowy, aby przetestować to na własnej stronie 
internetowej, po której poruszają się z taką wprawą, że sami z wy-
szukiwarki korzystać nie muszą. 

Spółki publikują na swych stronach internetowych coraz więcej 
treści, w związku z czym odszukanie pożądanych informacji staje 
się bardziej skomplikowane i czasochłonne. Struktura sekcji relacji 
inwestorskich bynajmniej nie musi być intuicyjna – często różne 
ważne dla inwestorów dane zamieszczane są w sekcji korporacyjnej 
i nie ma nic w tym złego, o ile internauta ma możliwość łatwego 

do nich dotarcia. Można to ułatwić za pomocą wyszukiwarki – na-
rzędzia prostego, taniego, a zatem wydawałoby się, że powszech-
nego. Niestety, ta powszechność pozostawia wiele do życzenia,  
w związku z czym w ramach konkursu wciąż badany jest ten z po-
zoru oczywisty aspekt. 

2.4.2. Wyszukiwanie treści

2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.4. Użyteczność serwisu
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2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.4. Użyteczność serwisu

Coraz powszechniejsze korzystanie z urządzeń mobilnych powodu-
je, iż do tego trendu muszą się dostosować także dostawcy treści 
dość skomplikowanych, które wcześniej były analizowane prawie 
wyłącznie w oparciu o dostęp za pośrednictwem komputerów sta-
cjonarnych. Mnogość treści i poziom skomplikowania danych po-
wodują, iż jest to olbrzymim wyzwaniem, jednak emitenci na bar-
dziej rozwiniętych rynkach potrafili się z nim zmierzyć. Generalnie 
w tej dziedzinie możemy wyróżnić 3 tendencje: specjalne aplikacje, 
osobne strony internetowe i strony responsywne. 

Tworzenie aplikacji dla inwestorów pozornie wydaje się bardzo 
atrakcyjnym dla nich rozwiązaniem. Daje możliwość takiego za-
projektowania tego narzędzia, aby było maksymalnie użyteczne 
(tak pod względem dostępu do informacji, jak i funkcjonalności, 
zwłaszcza w przypadku możliwości kastomizacji) przy minimalnym 
transferze danych (raz zainstalowana aplikacja wymaga tylko ak-
tualizacji danych). Niestety, wiąże się z tym rozwiązaniem także 
kilka wad: wysokie koszty, konieczność aktualizacji samej aplikacji 
i wreszcie pewna bariera absorpcji po stronie inwestorów – prze-
cież nie mogą instalować osobnej aplikacji dla każdej spółki, która 
ich interesuje.

Inną drogą ewolucji jest w związku z tym stworzenie osobnej strony 
internetowej dla użytkowników mobilnych – prostszej, łatwiejszej 
w nawigacji „palcem”, ograniczającej potrzeby transferu danych 
i nie zawierającej rozwiązań informatycznych niedostępnych dla 
smartfonów/tabletów. Jest to rozwiązanie bardzo dobre dla od-
biorców, jednak bardzo wymagające po stronie emitenta, ozna-
czające w praktyce podwojenie kosztów i czasu wymaganego na 
obsługę komunikacji internetowej, a dodatkowo jeszcze generu-
jące ryzyko publikacji różnych informacji w 2 różnych oficjalnych 
kanałach relacji z inwestorami. 

Trzecim rozwiązaniem, które prawdopodobnie okaże się najbar-
dziej popularne, jest tworzenie stron responsywnych, tj, dosto-
sowujących wielkość obrazu do rozmiarów ekranu, na którym są 
oglądane. Starsze technologicznie strony responsywne miały jed-
nak tę wadę, iż samo dostosowanie do rozmiarów ekranu nie było 
wystarczającym ułatwieniem dla odbiorców, ze względu na mno-
gość i skomplikowany układ treści. Dzisiejsza technologia pozwala 
rozwiązać ten problem – skoro strona może rozpoznawać wielkość 
ekranu i dopasować do niego wielkość obrazu, to może także do 
niego dopasować układ treści, grafikę etc.

W ramach konkursu rozwiązania informatyczne nie były analizo-
wane tak szczegółowo – przedmiotem badania była tylko wery-
fikacja, czy strona internetowa emitenta jest dostosowana do 
urządzeń mobilnych. Jak wynika z danych zawartych na wykresie 
nr 33, ponad jedna trzecia spółek (37%) zapewnia sowim inwe-

storom komunikację za pośrednictwem smartfonów/tabletów. 
Co ciekawe, różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami 
konkursowymi są stosunkowo małe (z wyjątkiem emitentów 
zagranicznych). Największe firmy dostosowały swoje serwisy in-
ternetowe do urządzeń mobilnych w 54%, ale spółki średnie, małe 
i NewConnect zostały w ramach tego kryterium ocenione niewiele 
gorzej – odpowiednio: 41%, 38% i 36%. 

Dostosowanie strony internetowej do urządzeń mobilnych stało 
się koniecznym wymogiem w czasie, gdy konsumpcja treści za 
pośrednictwem smartfonów i tabletów dynamicznie rośnie. O ile 

kilka lat temu taka funkcjonalność była ukłonem w stronę wybra-
nych użytkowników, o tyle dziś spółka nieposiadająca strony łatwej  
w odbiorze na urządzeniu z małym ekranem ryzykuje utratą za-
interesowania szerokiego grona osób. Warto jednocześnie wska-
zać, że dostosowanie strony do urządzeń mobilnych niemal zawsze 
przyjmuje formę jej responsywności, a tworzenie odrębnych wersji 
mobilnych stosowane jest coraz rzadziej.

Badanie kryterium dostosowania strony do urządzeń mobilnych 
zostało wprowadzone w takiej formie po raz pierwszy do regula-
minu konkursu, z czego wynika brak informacji porównywalnych 
dla poprzednich lat. Zarysowanie trendów będzie jednak możliwe 
w raportach z kolejnych edycji konkursu.

2.4.3. Dostosowanie serwisu do urządzeń mobilnych

100%

6%

90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

54%

38%

36%

18%

37%

62%

46%

59%

64%

82%

63%

jest brak

duże

średnie

małe

NewConnect

zagraniczne

wszystkie

Wykres nr 33: Dostosowanie serwisu do urządzeń mobilnych
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2. Analiza wszystkich notowanych spółek →  2.4. Użyteczność serwisu

Bardzo ważnym elementem użyteczności strony internetowej jest 
jej dostępność. W ramach konkursu kryterium to badane jest pod 
względem dwóch parametrów: dostępności i szybkości. Pierwszy z 
nich dotyczy samej możliwości dostępu do danej strony interneto-
wej, drugi zaś – szybkości odpowiedzi serwera. Badanie prowadzone  

było przez firmę MONIT24 z kilku miejsc w Polsce i za granicą, 
przez określony czas, w określonych interwałach. Szczegóły me-
todologiczne i zasady przyznawania punktów zawarte zostały  
w załączniku nr 2.

Wykres nr 34 ilustruje punktację za kryterium dostępności w po-
dziale na poszczególne kategorie konkursowe w ciągu ostatnich 
4 lat i pozwala na wyciągnięcie bardzo interesujących wniosków: 
mamy do czynienia ze spadkiem średniej punktacji spółek za 
dostępność, po latach powolnego, choć systematycznego wzro-

stu, wykres jest bardzo płaski, a gradacja wyników mocno od-

biega od standardowej. Warto zatem nieco szerzej potraktować 
te wątki.

Zaobserwowany spadek nie jest istotny w wartościach bezwzględ-
nych, jednak relatywnie jest bardzo poważny i bardzo dokładnie 
zmierzony. W związku z tym nie należy go bagatelizować i nale-
żałoby pokusić się o próbę uzasadnienia tej zmiany. Najprostszym 
wyjaśnieniem wydaje się wzrastający poziom skomplikowania i 
objętości stron internetowych. Im więcej danych (w tym w szcze-
gólności grafiki) tym dłużej strony się ściągają, a im bardziej są 
skomplikowane tym więcej może się zepsuć i  tym więcej czasu 
należy przeznaczyć na ich konserwację. 

Wniosek drugi, dotyczący bardzo płaskiej dystrybucji rezultatów 
może być wynikiem pewnego rodzaju naturalnego mechanizmu 
wyrównawczego – podmioty, które dbają o dostępność stron, dba-
ją jednocześnie o komunikację, przez co ich strony internetowe za-
wierają bardzo dużo interesujących (także w warstwie graficznej)  
danych, które spowalniają i utrudniają dostęp do nich. Natomiast  
w przypadku emitentów, którzy mają mało informacji, te informacje  

podane są w mało atrakcyjny sposób (np. bez grafiki), a dodatko-
wo mało kto taką stronę ogląda, sytuacja jest diametralnie różna – 
taka strona może być samoczynnie szybka i dostępna, bez żadnych 
dodatkowych działań. 

Trzecia wreszcie kwestia, dotycząca gradacji wyników, może mieć 
ciekawe wyjaśnienie. Otóż w tym przypadku „efekt indeksowy” 
prawdopodobnie miał odwrotny wpływ, niż przy badaniu wzglę-
dem innych kryteriów. Wyraźnie widać w grupie dużych i średnich 
emitentów pogorszenie ocen w poprzedniej edycji i polepszenie w 
ostatniej. Potwierdzałoby to tezę, że strony internetowe najlepsze 
pod względem zawartości informacyjnej są jednocześnie najmniej 
dostępne, czego świadomość powinny mieć w spółki najbardziej 
dbające o komunikację.

2.4.4. Dostępność stron internetowych

Wykres nr 34: Średnia punktacja w kryterium „Dostępność stron www” w ostatnich latach
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Ambra S.A.
Laureat IX edycji Konkursu Złota Strona Emitenta w kategorii „Polskie spółki notowane na GPW nie należące 
do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80"

AMBRA to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Wśród marek należących do spółki są takie ikony 
jak CIN&CIN, DORATO, EL SOL, FRESCO, PLISKA, PICCOLO czy najpopularniejszy w Polsce - CYDR LUBELSKI. 
Akcje spółki są od 2005 roku notowane na GPW w Warszawie
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3. Ocena jakościowa najlepszych stron internetowych →  3.1. Prace Jury – II etap konkursu

2014 2015 2016

zmiana 
2015/2014

zmiana 
2016/2015

zmiana 
2016/2014

duże 19 11 12 -42% +9% -37%

średnie 10 11 11 +10% 0% +10%

małe 17 11 10 -35% -9% -41%

NewConnect 13 10 11 -23% +10% -15%

zagraniczne 12 10 11 -17% +10% -8%

wszystkie 71 53 55 -25% +4% -23%

3.1. Prace Jury – II etap konkursu

I etap konkursu obejmuje analizę całej populacji notowanych spół-
ek a zatem – niejako z konieczności – ograniczony jest bardziej do 
oceny ilościowej (weryfikacja czy jakieś kryterium jest spełnione 
lub nie) niż jakościowej (badanie stopnia spełniania danego kryte-
rium). Natomiast na II etapie konkursu, gdzie mamy do czynienia 
z kilkudziesięcioma wyselekcjonowanymi stronami internetowymi, 

możliwa jest bardzo głęboka analiza dokonana przez grono wyspe-
cjalizowanych w danych dziedzinach ekspertów. Oceny uzyskane na 
tym etapie są w związku z tym dużo bardziej miarodajne i w dużo 
większym stopniu świadczą o podejściu konkretnych spółek do ich 
komunikacji z inwestorami.  

Zasady konkursu wskazują, iż do II etapu kwalifikowanych jest po 
10 spółek z każdej kategorii konkursowej. Jednakże w sytuacji, 
kiedy mamy do czynienia z równą liczbą punktów, spółek może być 
więcej i tak też się zdarzyło w analizowanej edycji ZSE (podobnie 
zresztą, jak w latach ubiegłych, co ilustruje tabela nr 4). Zdecydo-

wana większość spółek zakwalifikowanych do II etapu to emi-

tenci, którzy w latach ubiegłych również zdołali to osiągnąć 
(szczegóły zaprezentowane zostały w tabeli nr 5). Zaledwie 14 
spółek „nowych” na 55 zakwalifikowanych do II etapu świadczy 
o tym, że mamy do czynienia ze stosunkowo stabilną grupą 
liderów w internetowej komunikacji z inwestorami.

Tabela nr 4: Liczba spółek zakwalifikowanych do II etapu konkursu w VII, VIII i IX edycji

Tabela nr 5: Lista spółek zakwalifikowanych do II etapu

Nazwa spółki Czy była już w II etapie?
Czy była nominowana 

do III etapu?
Czy była już laureatem?

duże

Bank Millennium Spółka Akcyjna 2012, 2013, 2015

Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna 2010, 2013, 2014, 2015 2010

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  
Spółka Akcyjna

2012, 2013, 2014, 2015 2012, 2014, 2015 2012 duże

Grupa Azoty Spółka Akcyjna 2013, 2014, 2015 2013, 2014, 2015 2014, 2015 duże

Grupa Lotos Spółka Akcyjna

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 2013, 2014, 2015

Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna 2013, 2014, 2015

mBank Spółka Akcyjna 2010, 2015 2010

PKP CARGO Spółka Akcyjna

Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna 2012, 2013, 2014, 2015 2012, 2013, 2014, 2015 2013 duże

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna 2012, 2015 2012, 2015

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 2014, 2015 2015
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średnie

Agora Spółka Akcyjna 2013, 2014, 2015

ATM Spółka Akcyjna
2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015
2009, 2010, 2011, 2012

2009, 2010, 2011 
średnie

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Comarch Spółka Akcyjna 2012, 2013, 2014, 2015 2012, 2013, 2014 2012, 2013 średnie

Dom Development Spółka Akcyjna 2013, 2014

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Grupa DUON Spółka Akcyjna 2015 2015

Idea Bank Spółka Akcyjna

Magellan Spółka Akcyjna 2014

Pelion Spółka Akcyjna 2012, 2013, 2014, 2015 2013, 2014, 2015 2014 średnie

Rafako Spółka Akcyjna

małe

Ambra Spółka Akcyjna 2013, 2014, 2015 2015 2015 małe

Atende Spółka Akcyjna 2014, 2015 2014

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna

ES-System Spółka Akcyjna 2013, 2014, 2015 2014

Fast Finance Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna

Impel Spółka Akcyjna 2009, 2015 2009

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna 2013, 2014, 2015

TelForceOne Spółka Akcyjna

Tim Spółka Akcyjna

NewConnect

11 bit studios Spółka Akcyjna

AZTEC International Spółka Akcyjna 2013, 2014, 2015

Bio Planet Spółką Akcyjna

EGB Investments Spółka Akcyjna 2012, 2013, 2014, 2015 2012, 2013, 2014, 2015 2012 NewConnect

Gekoplast Spółka Akcyjna

Kancelaria Medius Spółka Akcyjna 2015 2015

Lug Spółka Akcyjna
2010, 2012, 2013, 2014, 

2015
2010, 2012, 2013, 2014, 

2015
2010, 2013, 2014, 2015 

Newconnect

MakoLab Spółka Akcyjna 2014 2014

Novavis Spółka Akcyjna

Summa Linguae Spółka Akcyjna

UNIMOT Spółka Akcyjna 2015

zagraniczne

AB INTER RAO Lietuva 2015

ASBISc Enterprises PLC 2012, 2013, 2014, 2015

Automotive Components Europe SA 2012, 2013, 2014, 2015

Fortuna Entertainment Group N.V. 2012, 2013 2013

Kernel Holding S.A. 2012, 2013, 2014, 2015 2014

Pegas Nonwovens S.A. 2012 2012

Ronson Europe N.V. 2013, 2014, 2015 2015

Serinus Energy Inc. 2012, 2013, 2014 2012, 2013, 2014 2012, 2014 zagraniczne

Tatry Mountain Resorts. a.s.

Uniwheels AG

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 2013, 2014
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Ocena na II etapie konkursu dokonana została względem 9 kryte-
riów przez Jury składające się z ekspertów w poszczególnych dzie-
dzinach. Siłą rzeczy ta jakościowa analiza przeprowadzana przez 
profesjonalistów w dużej mierze uzależniona jest od dyskrecjonal-

nej, subiektywnej oceny poszczególnych członków Jury. W związku 
z powyższym, w każdym z kryteriów ocena dokonywana była przez 
kilku ekspertów, tak aby wyniki były możliwie obiektywne. Szczegó-
łowy wykaz kryteriów i jurorów przedstawiony został w tabeli nr 6.

Kryterium

• Jasność komunikatu, zawartość informacyjna

• Komunikacja z inwestorem

• Innowacyjność komunikacji

• Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji

• Poprawność zastosowanych technologii

• Estetyka strony

• Opinia inwestorów indywidualnych

• Opinia inwestorów instytucjonalnych

• Opinia inwestora zagranicznego

Tabela nr 6: Lista kryteriów i jurorów w II etapie konkursu

3. Ocena jakościowa najlepszych stron internetowych →  3.1. Prace Jury – II etap konkursu

Jurorzy

 imię i nazwisko stanowisko instytucja

Agata Gorgoń Szef Zespołu Producentów TVN BIŚ

Maciej Danielewicz
Redaktor Naczelny Redakcji 
Ekonomicznej PAP

Polska Agencja Prasowa

Piotr Wardziak Dziennikarz/Reporter Radio PIN

Łukasz Pałka Analityk Money.pl

Agata Bednarczyk Manager ds. Konferencji Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Magdalena Raczek-Kołodyńska Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Julia Baranowska Specjalista ds. współpracy z Emitentem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Marta Radek Koordynator Konkursu ZSE Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Marek Woźniak Prezes Zarządu netPR.pl

Tomasz Muchalski Współzałożyciel I członek zarządu Everest Consulting

Anna Bielecka

Joanna Siedlaczek
Ekspert ds. Relacji Inwestorskich, Biuro 
Marketingu i Komunikacji

Ciech Group

Paweł Haltof Innovation Director efigence S.A.

Renata  Żukowska Prezes Zarządu Instytut Rynku Kapitałowego

Jarosław Remesz Prezes Zarządu Greymonk Design

Maciej Gontarz Hustler Metricso

Dominik Ostrowski Prezes Zarządu Opcja.pl

Grzegorz Krzemień Prezes Zarządu GoldenSubmarine

Zuzanna Ziółkowska Hercberg Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Justyna Biernacka Założyciel IDEAcraft

Marcin Piechota Starszy Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Michał Masłowski Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Mariusz Kanicki

Artur Rzepka Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Redwood PR

Andrzej Szeworski Prezes Zarządu Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Rafał Dobrowolski Zarządzający portfelami PKO TFI S.A.

Monika Franczak Związek Maklerów i Doradców

Daniela Peeva Chairperson Association of Bulgarian IR Directors

Roberto Vergano Independent Financial Analyst

Annette  Frijns-Schilder Zanders Treasury & Finance Solutions
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Wyniki II etapu zostały przedstawione na wykresie nr 35. Może-
my na nim zaobserwować, jak zmieniała się punktacja w okresie 
ostatnich 4 lat. Warto odnotować, iż w ostatnim roku widocz-

ny jest wzrost wyników dla całej populacji spółek (aż o 5%) 
oraz we wszystkich kategoriach konkursowych. Najbardziej po-

prawie uległy oceny spółek dużych (o ponad 8%) oraz spółek 
notowanych na rynku NewConnect (o ponad 7,5%). Relatyw-
nie najsłabiej wypadły spółki średnie, choć wzrost o ponad 1,5% 
też przecież jest sukcesem (zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę 
„efekt indeksowy”).

Bardziej miarodajne wydaje się jednak porównanie w dłuższej 
perspektywie czasowej. Odniesienie wyników ostatniej edycji do 
roku 2013 pozwala na uchwycenie długofalowych trendów. Śred-
nio w okresie tych 3 lat spółki poprawiły swe rezultaty o 8%, przy 
czym największy progres odnotowały spółki duże (13%) i średnie 
(12%), a warto odnotować, iż w tym porównaniu nie występu-
je zaburzenie wynikające z „efektu indeksowego”. Co ciekawe, 
przyrost ocen jest większy w przypadku emitentów notowanych 
na rynku NewConnect (8%), niż wśród małych spółek notowa-
nych na rynku regulowanym (5%). Spółki zagraniczne natomiast 
obniżyły w tym okresie swe wyniki o 4%, choć warto zauważyć,  
iż w ostatnim roku mieliśmy do czynienia z poprawą oceny o 3,5%. 
Tak istotny progres wśród spółek dużych pozwala postawić tezę, iż 
najlepsze spośród największych spółek systematycznie pracują nad 

poprawą jakości internatowych relacji inwestorskich. Tym bardziej, 
że 3 spośród 11 emitentów z tej kategorii zakwalifikowanych do II 
etapu konkursu analizowanej edycji w ostatnich 4 latach zostało 
laureatami, 5 było nominowanych do nagrody, a aż 10 zostało za-
kwalifikowanych do II etapu. Podobną powtarzalność (choć w nieco 
mniejszym natężeniu) możemy też zaobserwować wśród pozosta-
łych kategorii konkursowych – szczegółowe dane przedstawione 
zostały w tabeli nr 4.

Pobieżna analiza danych zawartych na powyższym wykresie mo-
głaby skłaniać ku postawieniu tezy, iż wśród wyselekcjonowanych 
55 spółek możemy zaobserwować istotną poprawę internetowych 
relacji inwestorskich. Niestety, pogłębione badanie części składo-
wych tego rezultatu wskazuje na odmienne wnioski. Tym ciekawsza 
jest lektura dalszej części niniejszego rozdziału, a w szczególności 
danych zawartych na wykresach 41-50.

W każdym w 9 kryteriów spółki mogły uzyskać maksymalnie 10 
punktów, a zatem do zdobycia było ich w sumie 90. Ocenie na II 
etapie konkursu podlegają odpowiednio wyselekcjonowani emi-
tenci, w związku z czym wyniki są bardziej homogeniczne – tak 
w ramach poszczególnych kategorii konkursowych, jak i pomię-

dzy nimi. Wśród najwyżej ocenionych stron internetowych różnice 

są mniejsze niż pomiędzy średnimi dla poszczególnych grup, co 
było już widoczne we wcześniejszej części raportu, w szczególności 
na wykresach 2-6. Gradacja rezultatów jest podobna, jak w ramach  
I etapu (tj. od spółek dużych, poprzez średnie, małe, NewConnect 
aż po zagraniczne), jednak różnice są dużo mniej zauważalne.

Wykres nr 35: Wyniki II etapu w poszczególnych kategoriach konkursowych w ostatnich latach

3. Ocena jakościowa najlepszych stron internetowych →  3.1. Prace Jury – II etap konkursu
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Wykres nr 36: Rozkład wyników II etapu spółek dużych w przedziałach

Wykres nr 37: Rozkład wyników II etapu spółek średnich w przedziałach

Wykres nr 38: Rozkład wyników II etapu spółek małych w przedziałach

Wykres nr 39: Rozkład wyników II etapu spółek NewConnect w przedziałach

Wykres nr 40: Rozkład wyników II etapu spółek zagranicznych w przedziałach
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Wykres nr 36 ilustruje rozkład wyników II etapu wśród spółek dużych. Spośród 12 ocenianych emitentów 5 podmiotów znalazło się 
z przedziale [70,80), zaś 7 w przedziale [60,70). Średnia arytmetyczna dla tej grupy spółek wyniosła 68,63, a mediana była bardzo 
zbliżona (68,38). Wartości maksymalna i minimalna wyniosły odpowiednio 74,91 i 63,20, co daje rozpiętość pomiędzy osiągniętymi wy-
nikami na poziomie 11,71. Każda z tych wartości była najwyższa dla wszystkich grup spółek zakwalifikowanych do II etapu, z wyjątkiem 
rozpiętości, która była z kolei najniższa. Prowadzi to do mało zaskakującego wniosku, iż w grupie tej mamy do czynienia ze spółkami, 
które najlepiej prowadzą internetowe relacje inwestorskie i robią to na podobnym poziomie. 
Porównanie z wynikami poprzedniej edycji konkursu wydaje się w pełni uprawnione, gdyż liczebność tej grupy nie miała istotnego wpły-
wu na skład spółek zakwalifikowanych do II etapu, co potwierdzają dane zawarte w tabeli nr 4. Możemy zatem stwierdzić, iż osiągnięte 
rezultaty były lepsze od zanotowanych w roku poprzedzającym, a zatem wśród największych emitentów mamy do czynienia z poprawą 
jakości ocen.

Na wykresie nr 37 przedstawiony został rozkład wyników osiągniętych przez spółki średnie. Jak widać, tylko jeden emitent zanotował 
rezultat powyżej 70 punktów, natomiast po 5 spółek znalazło się w przedziałach [60-70) i [50,60). Mediana i średnia arytmetyczna 
wyniosły odpowiednio 60,02 i 60,05, można więc stwierdzić, że rozkład wyników jest bardzo zbliżony do normalnego. Najwyższa nota w 
tej kategorii wyniosła 70,30, najniższa zaś – 50,24. Zaskakuje stosunkowo duża rozpiętość wyników (20,06), gdyż w tej grupie spółek 
należałoby oczekiwać raczej bardziej zbliżonych rezultatów. 
Bardzo interesujące jest porównanie z wynikami osiągniętymi rok wcześniej. Otóż na tle roku poprzedzającego rezultaty ostatniej edycji 
są wyraźnie lepsze, pomimo „efektu indeksowego”, co pozwala postawić dwie hipotezy. Pierwsza z nich to po prostu bardzo istotne 
podniesienie jakości komunikacji spółek średnich – jak najbardziej możliwe, choć trudne do uzasadnienia. Druga hipoteza natomiast jest 
taka, że część spółek dużych komunikuje się gorzej niż spółki średnie, w związku z czym na II etapie konkursu „efekt indeksowy” nie miał 
negatywnego efektu. 

Jak wynika z danych zaprezentowanych na wykresie nr 38, większość wyników spółek małych (konkretnie 6 emitentów) mieściła się w 
przedziale [60,70), 3 podmioty osiągnęły rezultat w przedziale [50,60), natomiast jedna firma poniżej 50 punktów, a konkretnie 45,48. 
Najwyższą osiągniętą wartością był wynik 68,01 (co daje rozpiętość wynoszącą 22,53), a średnia arytmetyczna i mediana wyniosły 
odpowiednio 58,47 i 61,00. Warto przy tym zauważyć, iż średnia arytmetyczna jest prawie idealnie równa średniej dla całej populacji 
(58,51), podobnie jak mediana (60,21). Co ciekawe, mediana dla spółek małych była wyższa niż w przypadku spółek średnich (pomimo 
wyraźnie niższej średniej arytmetycznej).
Porównując z danymi z roku poprzedzającego możemy odnotować bardzo istotną poprawę wyników, pomimo bardzo niskiego wyniku 
jednej spółki, która w ostatniej edycji mocno obniżyła średnią (rok wcześniej najniższa ocena w tej kategorii konkursowej wyniosła 
47,74, była zatem o ponad 2 punkty wyższa). Podobnie jak w przypadku grupy spółek średnich możemy postawić dwie hipotezy, których 
weryfikacja wykracza jednak poza ramy niniejszego raportu. 

Analiza zaprezentowanych na wykresie nr 39 wyników osiągniętych przez spółki notowane na rynku NewConnect prowadzi do bardzo cie-
kawych wniosków. Najwyższy rezultat wyniósł 67,02, najniższy zaś – 42,11 i jest to jednocześnie minimum dla całej populacji badanej w 
ramach II etapu konkursu. Rozpiętość pomiędzy tymi wielkościami wynosi aż 24,91 i w żadnej spośród innych kategorii konkursowych nie 
była ona tak wysoka. Średnia arytmetyczna i mediana wyniosły odpowiednio 54,78 i 59,30, co daje największą różnicę pomiędzy tymi war-
tościami spośród wszystkich grup spółek. Powyższe dane wskazują na największe zróżnicowanie na tle pozostałych kategorii konkursowych.
Pomimo wskazanej powyżej specyfiki tej kategorii konkursowej, warto wskazać na kilka elementów, które z kolei są zbliżone do innych 
grup spółek. Najlepszy rezultat osiągnięty przez spółkę z NewConnect (67,02) nieznacznie tylko ustępuje maksymalnemu wynikowi w 
grupie spółek małych (68,01), natomiast mediana (59,30) jest niewiele niższa niż w przypadku spółek średnich (60,02). Są to kolejne 
argumenty wskazujące, iż w tej kategorii konkursowej mieliśmy do czynienia z największym rozproszeniem wyników, a ściślej rzecz uj-
mując z podziałem na spółki komunikujące się słabo (do 50 punktów) oraz dobrze (powyżej 60). Warto także podkreślić, iż w tej grupie 
spółek nastąpiła bardzo istotna poprawa względem wcześniejszej edycji konkursu.

Wykres nr 40 ilustruje rozkład wyników II etapu wśród spółek zagranicznych. Maksimum w tej kategorii konkursowej wyniosło 61,91, 
minimum – 42,38, co dało rozpiętość 19,53 (mniejszą miały tylko spółki duże). Zagraniczni emitenci osiągnęli najniższą średnią (49,71) 
i medianę (48,87) spośród wszystkich grup spółek.
Zaprezentowane wyniki są bardzo niskie, ale stosunkowo spójne, z rozkładem zbliżonym do normalnego. Największa grupa spółek 
osiągnęła rezultaty pomiędzy 42,38 a 50,21 (przy czym największą koncentrację wyników możemy zaobserwować pomiędzy 48,14, a 
51,21), a jedynie 3 emitentów z tej kategorii konkursowej wyraźnie odróżniało się od pozostałych. Ich oceny wynoszące 55,18, 55,92 
i 61,91 wprawdzie wciąż są niskie na tle pozostałych kategorii konkursowych, ale zbliżają się do średnich wyników osiągniętych przez 
spółki małe i NewConnect.Porównanie w rezultatami z poprzedniej edycji konkursu pozwala stwierdzić, iż nastąpiła istotna poprawa. 
Maksymalna ocena wzrosła o 0,73, a żadna ze spółek nie zanotowała wyniku poniżej 40 punktów (rok wcześniej minimum w tej kategorii 
konkursowej i jednocześnie dla całej populacji wyniosło 36,29).
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Na wykresie nr 41 zilustrowane zostały wyniki osiągnięte przez emi-
tentów na II etapie konkursu w ostatnich 4 latach w rozbiciu na 
poszczególne kryteria. Dopiero tak szczegółowa analiza pozwala na 
wyciąganie wniosków odnośnie trendów w internetowych relacjach 
inwestorskich. Narzucająca się wcześniej konkluzja, iż spółki najle-
piej się komunikujące (czyli te, które zostały zakwalifikowane do II 
etapu), jeszcze bardziej podnoszą jakość swoich relacji z inwestora-
mi (gdyż punktacja w ostatniej edycji konkursu była wyraźnie wyż-
sza niż w poprzednich edycjach dla całej populacji i dla wszystkich 
kategorii konkursowych) wydaje się trudna do obrony, jeśli podda-
my badaniu części składowe tego wyniku. 

Okazuje się, iż największe wzrosty osiągnięte zostały przy oce-

nie względem następujących kryteriów: innowacyjność komuni-
kacji; intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji; 
poprawność zastosowanych technologii oraz estetyka stro-

ny. Jednocześnie w przypadku kryteriów typowo związanych  
z internetowymi relacjami inwestorskimi, tj. jasność komuni-
katu, zawartość informacyjna oraz komunikacja z inwestorem 
zanotowane zostały spadki do historycznych minimów (choć w 
wartościach bezwzględnych oceny utrzymują się na bardzo wy-

sokim poziomie). Opinia inwestorów indywidualnych pozostała 
bez zmian, natomiast do historycznych maksimów urosła z kolei 
ocena inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych. 

Jednoznaczna interpretacja tak rozbieżnych wyników jest dość trud-
na – można postawić hipotezę, iż wzrost ocen zagregowanych był 
rezultatem nie tyle podniesienia jakości komunikacji z inwestora-
mi, co ogólnym wzrostem jakości stron internetowych, który został 
szczególnie doceniony przez inwestorów instytucjonalnych i zagra-
nicznych, niekoniecznie zaś przez inwestorów indywidualnych.

Co ciekawe, dzięki przedstawionym powyżej zmianom rezultatów 
względem lat poprzednich osiągnięte zostało daleko idące wyrów-
nanie wyników w ramach poszczególnych kryteriów. Poza innowa-
cyjnością komunikacji (4,40) i opinią inwestorów instytucjonalnych 
(7,89), pozostałe oceny mieszczą się w bardzo wąskim przedziale 
6,28-6,92, co świadczy o bardzo zrównoważonym podejściu emi-
tentów do problematyki internetowych relacji inwestorskich.
Wyniki osiągane przez poszczególne grupy spółek w poszczególnych 
kryteriach były mocno zróżnicowane. Najbardziej zbieżne mogliśmy 
obserwować wśród największych emitentów. Tam średnia rozpię-
tość wyniosła 3,10 (przy punktacji minimalnej 1,43 i maksymal-
nej 5,33). Natomiast w przypadku spółek NewConnect, które już 
wcześniej zostały scharakteryzowane jako najbardziej zróżnicowana 
kategoria konkursowa, wartość ta sięgnęła aż 4,51 (przy minimal-
nej 2,47 i maksymalnej 5,90). Intersujących wniosków dostarczyć 
może analiza rezultatów osiągniętych przez emitentów zagranicz-
nych – choć wyniki zagregowane są dość zbieżne, to rozpiętości w 
ocenie w ramach poszczególnych kryteriów są rekordowo wysokie 
– średnia wprawdzie była stosunkowo niska (3,93), ale wartości 
minimalne (1,35) i maksymalne (6,65) były najbardziej skrajne ze 
wszystkich kategorii konkursowych.

Warto w tym miejscu podnieść pewną kwestię metodologiczną 
związaną z dokonywaniem oceny. Inaczej niż w przypadku I etapu 
mieliśmy tu do czynienia z decyzją uznaniową, która z jednej strony 
pozwala na bardziej dogłębną i profesjonalną ocenę, z drugiej zaś – 
nie pozwala na pełną porównywalność względem poprzednich edy-
cji konkursu. Zmieniają się członkowie Jury, zmieniają się także ich 

oczekiwania i preferencje, co niekoniecznie musi być wadą, jednak 
należy to brać pod uwagę przy interpretacji wyników. Można to na-
zwać „punktacją kroczącą”, uwzględniającą rosnące wymogi juro-
rów, wynikające z rosnącej jakości stron internetowych. W tym kon-
tekście np. samo utrzymanie wyniku z lat poprzednich oznacza nie 
tyle utrzymanie stanu faktycznego, co raczej spełnienie rosnących 
wymagań jurorów w tym samym stopniu, a zatem pewien wzrost. 

Interesujące jest porównanie dwóch pierwszych kryteriów (jasność 
komunikatu, zawartość informacyjna oraz komunikacja z inwesto-
rem) z kryteriami „technicznymi” (intuicyjność, ergonomia, zgod-
ność z regułami nawigacji oraz poprawność zastosowanych techno-
logii). W obu pierwszych kryteriach zanotowano w ostatnim roku 
spadek ocen, przy jednoczesnym ich istotnym wzroście w przypadku 
dwóch kryteriów „technicznych”. Oceny w przypadku tych ostatnich 
są efektem pracy specjalistów od tworzenia stron internetowych. 
Poprawność zastosowanych technologii można uzyskać na etapie 
tworzenia serwisu internetowego i dość trudno ją „zepsuć” dodając 
do strony kolejne treści w ramach jej codziennego używania. Jedno-
cześnie dwa pierwsze kryteria są pochodną codziennej pracy osób, 
które aktualizują stronę internetową. Zaobserwowane w ostatnim 
roku zdarzenie można tłumaczyć z jednej strony wydatkowaniem 
przez część spółek środków na przebudowę lub stworzenie nowych 
serwisów internetowych, a z drugiej spadkiem staranności działania 
osób, które później były odpowiedzialne za zarządzanie stronami 
pod kątem publikowania na nich treści i utrzymywania kontaktu z 
inwestorami.

Innowacyjność komunikacji wymyka się tej analizie, gdyż w tym 
kryterium łączą się zarówno aspekty technologiczne, wynikające 
z jednorazowej inwestycji w serwis internetowy (np. umożliwienie 
publikowania na stronie prezentacji w wygodnych dla odbiorców 
formatach lub „podłączenie” wybranych mediów społecznościo-
wych), jak też efekty codziennej pracy osób obsługujących stronę 
lub szerzej - relacje z inwestorami (prowadzenie komunikacji w tych 
mediach społecznościowych lub dbałość o przygotowywanie i publi-
kowanie prezentacji).

Stosunkowo wyższy poziom przeciętnych ocen inwestorów indywi-
dualnych i instytucjonalnych w stosunku do większości kryteriów 
„eksperckich” może pokazywać, że zasadniczo strony spełniają 
oczekiwania inwestorów, a na pewno są oni zadowoleni bardziej niż 
profesjonaliści zajmujący się tworzeniem serwisów internetowych i 
prowadzeniem komunikacji online. Należy jednak pamiętać o dwóch 
zastrzeżeniach do takiego wniosku. Po pierwsze mówimy o zaledwie 
kilkudziesięciu najlepszych stronach internetowych spośród niemal 
tysiąca notowanych spółek. Po drugie polscy inwestorzy, także ci 
oceniający strony w ramach prac jury, na codzień prawdopodobnie 
dużo częściej stykają się ze stronami internetowymi innych spółek 
notowanych w Polsce niż z najlepszymi, wzorcowymi serwisami in-
westorskimi wybranymi z całego świata. Należy założyć, że te dwie 
grupy inwestorów oraz eksperci dokonują oceny stron w II etapie na 
tle innych grup porównawczych i to także stąd może wynikać różni-
ca w poziomie średnich ocen poszczególnych kryteriów.

Powyższe rozważania nie wyczerpują badania wyników II etapu kon-
kursu, a jedynie wskazują pewne wielkości na poziomie zagregowa-
nym. Bardziej szczegółowo poszczególne kryteria zostaną omówio-
ne w podziale na poszczególne kategorie konkursowe przy analizie 
wykresów 42-50, która zamieszczona została poniżej.

3. Ocena jakościowa najlepszych stron internetowych →  3.1. Prace Jury – II etap konkursu
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Wykres nr 42 przedstawia ocenę jasności komunikatu i zawartości informacyjnej w podziale na poszczególne kategorie konkursowe. W ra-
mach tego kryterium uznani dziennikarze ekonomiczni dokonali oceny stron internetowych biorąc pod uwagę zarówno zakres informacji, 
jak i formę oraz przystępność przekazu. Rezultaty były dość zróżnicowane – pomiędzy wartością 8,60 (max) a 4,63 (min), przy medianie 
wynoszącej 7,00, a średniej arytmetycznej – 6,63. 
Najlepsze wyniki osiągnęły spółki duże, przy najniższej rozpiętości (2,10), a kolejne kategorie konkursowe zanotowały wyniki zgodne ze 
standardową gradacją powiązaną z wielkością emitentów, natomiast najgorzej ocenione zostały spółki zagraniczne. Od tej prawidłowości 
można jednak zaobserwować kilka odstępstw. Najlepsza spółka zagraniczna osiągnęła bardzo dobry rezultat (8,15) ustępując jedynie 
grupie największych emitentów. Najgorsza spółka z grupy małych (5,05) okazała się lepsza od najgorszej z grupy średnich (4,88). Nato-
miast w przypadku emitentów notowanych na NewConnect należy zwrócić uwagę na bardzo małą rozpiętość wyników (2,47) ustępującą 
jedynie grupie największych spółek. Jest to o tyle zaskakujące, że w zbiorczych wynikach II etapu spółki NewConnect uzyskały bardzo 
zróżnicowane oceny.
Porównując z rezultatami poprzedniej edycji konkursu należy odnotować, iż punktacja w ramach tego kryterium uległa znacznemu ob-
niżeniu w przypadku spółek dużych, średnich i NewConnect, podwyższeniu natomiast w odniesieniu do spółek małych i zagranicznych. 
Ponadto, wyniki najnowszej edycji konkursu były bardziej zbieżne niż rok wcześniej we wszystkich kategoriach konkursowych, z wyjąt-
kiem spółek małych.

Ocena komunikacji z inwestorem przeprowadzona została przez ekspertów SEG i polegała na nawiązaniu kontaktu mailowego i tele-
fonicznego z osobami odpowiedzialnymi za relacje inwestorskie. Zaprezentowane na wykresie nr 43 dane wskazują na bardzo istotne 
rozproszenie wyników. Różnica pomiędzy punktacją maksymalną (9,93), a minimalną (1,65) wszystkich spółek była największa spośród 
wszystkich kryteriów ocenianych w ramach II etapu konkursu zarówno w ujęciu wartości bezwzględnych (8,28), jak i przy analizie śred-
niej (5,62) wyliczanej dla poszczególnych kryteriów. Rekordowa rozpiętość odnotowana została także dla poszczególnych grup spółek: 
dużych (5,33), średnich (4,92) i zagranicznych (6,65). Jednocześnie w przypadku spółek zagranicznych była to największa rozpiętość 
wyników dla wszystkich kategorii konkursowych spośród wszystkich kryteriów ocenianych w ramach II etapu.
Gradacja wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych jest zbliżona do standardowej, choć należy zwrócić uwagę na pewne ano-
malie. Najlepsze spółki NewConnect (8,90) i zagraniczne (8,30) okazały się lepsze od prymusa wśród spółek małych (8,28). Podobnie 
wartości mediany w tych dwóch grupach spółek były wyższe od kategorii małych emitentów z rynku regulowanego. Ponadto, pomimo 
rekordowego rozproszenia wyników, w ramach tego kryterium mamy jednocześnie do czynienia z najbardziej zbliżoną wartością mediany 
w każdej z kategorii konkursowych.
Warto dodać, iż w poprzedniej edycji konkursu wyniki w ramach tego kryterium również były bardzo rozproszone, ale nie do tego stopnia, 
ani w ujęciu bezwzględnym, ani w relacji do innych kryteriów. Poziom mediany natomiast był dużo bardziej zróżnicowany w poszcze-
gólnych kategoriach konkursowych. Trudno jednoznacznie interpretować te zmiany w ujęciu jednego roku – konieczna będzie dłuższa 
obserwacja tego zjawiska.

Na wykresie nr 44 zilustrowana została ocena innowacyjności komunikacji w podziale na poszczególne kategorie konkursowe. W ramach 
tego kryterium analizie poddane zostały takie kwestie, jak stosowanie mediów społecznościowych do prowadzenia relacji inwestorskich 
oraz wykorzystanie w komunikacji nowoczesnych technologii. Członkami Jury oceniającymi poziom innowacyjności byli eksperci w dzie-
dzinie prowadzenia komunikacji w internecie i zastosowania nowych technologii.
W ramach oceny tego kryterium zaobserwować możemy bardzo dużą rozpiętość (6,53) pomiędzy wynikiem maksymalnym (7,78) a 
minimalnym (1,25), przy czym warto nadmienić, iż wartość minimalna zanotowana przez spółki zagraniczne (1,25) była jednocześnie 
rekordowo niska dla wszystkich kryteriów i kategorii konkursowych. Najbardziej spójne rezultaty osiągnęły spółki średnie (rozpiętość 
zaledwie 2,43) i jednocześnie ta zbieżność wyników była największa wśród średnich emitentów dla wszystkich kryteriów. Natomiast 
najbardziej rozbieżne okazały się oceny spółek NewConnect (5,90). Warto zauważyć, iż najwyższy rezultat w ramach tego kryterium 
zanotowała spółka z NewConnect, a mediana dla tej kategorii konkursowej była wyższa niż w przypadku średnich i małych emitentów z 
rynku regulowanego.
Porównując z wynikami poprzedniej edycji konkursu należy stwierdzić, iż największej poprawie uległa punktacja spółek dużych i to one 
osiągnęły najwyższą medianę i średnią arytmetyczną, choć rok wcześniej uplasowały się dopiero za grupą spółek małych i średnich. 
Bardzo istotnie zwiększyła się rozpiętość wyników, ale związane to było przede wszystkim z poprawą ocen.
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Ocena intuicyjności, ergonomii czy zgodności z regułami nawigacji polegała na weryfikacji, w jakim stopniu strony internetowe są przy-
gotowane zgodnie z dobrymi praktykami user expierience. Jurorami przy ocenie względem tego kryterium byli eksperci w projektowaniu 
i wykonywaniu serwisów internetowych.
Analiza danych przedstawionych na wykresie nr 45 wskazuje na stosunkowo dużą rozpiętość wyników. Różnica pomiędzy oceną maksy-
malną (9,25) a minimalną (4,00) wniosła 5,25, natomiast średnia rozpiętość dla wszystkich kategorii konkursowych osiągnęła 3,52. 
Warto dodać, iż największą rozpiętość zanotowały spółki duże (4,00), a najmniejszą – zagraniczne (2,50). Wartości mediany i śred-
niej arytmetycznej są do siebie zbliżone we wszystkich kategoriach konkursowych. Gradacja rezultatów jest standardowa, od spółek 
największych do najmniejszych, a na końcu uplasowali się emitenci zagraniczni. Jedyne odchylenia, na które warto zwrócić uwagę, to 
stosunkowo wysoka ocena maksymalna wśród spółek NewConnect (wyższa niż w przypadku spółek małych) oraz wysoka ocena minimalna 
emitentów zagranicznych (wyższa niż dla spółek małych i NewConnect).
W relacji do poprzedniej edycji konkursu można zauważyć niewielką poprawę ocen oraz wyrównanie poziomu rozproszenia wyników – 
rozproszenie wśród spółek dużych i małych uległo zmniejszeniu, a wśród spółek średnich i NewConnect – zwiększeniu, natomiast wśród 
emitentów zagranicznych utrzymuje się na podobnym, bardzo niskim poziomie.

W ramach kryterium poświęconego poprawności zastosowanych technologii analizowane były kwestie sposobu wykorzystania technologii 
tworzenia i kodowania stron internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz poprawności względem obowią-
zujących standardów. Warto podkreślić, iż najwyżej punktowane były nie rozwiązania najnowsze, najdroższe, najbardziej unikatowe, ale 
takie, które są adekwatne do potrzeb użytkowników. Do oceny w ramach tego kryterium zaproszeni zostali eksperci na co dzień zajmujący 
się tworzeniem stron internetowych.
Wykres nr 46 wskazuje na bardzo wyrównany poziom, zwłaszcza wśród spółek krajowych. Wartości maksymalne są bardzo zbliżone, me-
diana i średnia arytmetyczna nieznacznie się zmniejszają wraz z obniżaniem wartości spółek. W każdej z kategorii konkursowych mediana 
jest wyższa od średniej arytmetycznej (a obie te wartości są bardziej zbliżone do maksimum, niż do minimum), co wskazuje, iż wyniki są 
nieco zaniżane przez spółki osiągające rezultaty istotnie odbiegające od przeciętnych w poszczególnych grupach emitentów. Rozpiętość 
pomiędzy oceną maksymalną (8,80) a minimalną (3,33) wyniosła 5,47. Na uwagę zasługuje bardzo zbliżona rozpiętość dla wszystkich 
grup emitentów – zawiera się ona pomiędzy 3,37, a 4,10, przy średniej z rozpiętości w ramach poszczególnych kategorii konkursowych 
wynoszącej 3,63.
Porównanie z wynikami poprzedniej edycji konkursu pozwala stwierdzić, iż wyniki uległy znacznemu spłaszczeniu, tak pomiędzy grupami 
emitentów, jak i w ramach poszczególnych kategorii konkursowych. Rok wcześniej rozpiętość była dużo większa i dużo bardziej zróżni-
cowana względem grup emitentów, a oceny były dużo bardziej zróżnicowane. Na uwagę zasługuje bardzo istotna poprawa rezultatów 
wśród spółek dużych – w poprzedniej edycji ocenione zostały bowiem gorzej niż emitenci średni i mali (ocena w ujęciu bezwzględnym 
również była istotnie niższa).

Estetyka jest bardzo ważnym, a często niedocenianym aspektem stron internetowych. To od niej przecież zależy pierwsze wrażenie, które 
ma potem wpływ na odbiór wszelkich informacji. Dlatego od początku konkursu analizowany jest ten aspekt, w ramach którego eksperci 
od projektowania serwisów internetowych dokonują analizy wyglądu serwisów: ich estetyki, poprawności projektowej oraz spójności 
wizualnej i, w miarę możliwości, zgodności z identyfikacją wizualną spółki.
Wykres nr 47 przedstawia wyniki oceny względem kryterium estetyki stron internetowych. Na pierwszy rzut oka możemy zaobserwować 
stosunkowo wysoki i wyrównany poziom wśród spółek małych, NewConnect i zagranicznych, jednak jest to wniosek błędny. Wprawdzie 
rzeczywiście tak się kształtują wartości maksymalne, ale są to jednostkowe przypadki, niereprezentatywne dla danych grup spółek. 
Świadczy o tym stosunkowo niska mediana w tych kategoriach konkursowych, niższa od średniej arytmetycznej i bliższa wartościom mi-
nimalnym, wskazująca na przewagę niskich rezultatów. Odmiennie sytuacja wygląda wśród spółek średnich – wprawdzie wartość maksy-
malna jest stosunkowo niska (7,38), podobnie jak średnia arytmetyczna (6,02, na poziomie prawie idealnie równym jak we wskazanych 
powyżej 3 grupach spółek), jednak mediana jest istotnie wyższa (6,43), co wskazuje na przewagę wysokich rezultatów przy stosunkowo 
małym rozproszeniu wyników. Rozpiętość pomiędzy oceną maksymalną (9,33) a minimalną (3,58) w ramach tego kryterium jest sto-
sunkowo wysoka (5,75), podobnie jak średnia z rozpiętości w poszczególnych kategoriach konkursowych (4,36). Warto zauważyć, iż w 
przypadku tego kryterium mamy do czynienia z największą rozpiętością wyników wśród spółek małych (4,60).
Ocena estetyki strony uległa znaczne poprawie względem roku poprzedzającego wśród spółek dużych, średnich i małych, a emitenci 
zagraniczni osiągnęli podobne średnie rezultaty przy dużo większym rozproszeniu wyników. Natomiast w przypadku NewConnect pogor-
szeniu uległy wszystkie parametry.
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Ostatnie 3 kryteria dotyczą oceny stron internetowych dokonywanych przez różne grupy inwestorów. Pierwsze z nich analizowane było 
przez przedstawicieli inwestorów indywidualnych, którzy brali pod uwagę przede wszystkim treść i formę istotną dla tej grupy odbiorców, 
w szczególności przejrzysty sposób przekazania podstawowych danych o spółce i jej bieżącym funkcjonowaniu.
Zaprezentowany na wykresie nr 48 rozkład wyników pozwala zauważyć bardzo wyrównane wartości maksymalne w poszczególnych kate-
goriach konkursowych (pomiędzy 8,33 a 9,33), przy czym zwraca uwagę bardzo wysoki rezultat osiągnięty przez emitentów zagranicz-
nych (9,00). Niewiele on ustępował ocenie otrzymanej przez grupę spółek dużych, a był wyraźnie wyższy niż wśród spółek NewConnect, 
które z kolei okazały się lepsze od emitentów średnich i małych. Jednak analiza mediany i średniej arytmetycznej odzwierciedla już stan-
dardową gradację wyników powiązaną z wielkością spółek. Emitenci zagraniczni, pomimo tak wysokiej wartości maksymalnej, osiągnęli 
najniższą średnią (5,48) i jeszcze niższą medianę (4,90) wyraźnie wskazującą na koncentrację wyników bliżej wartości minimalnych. 
Rozpiętość ocen pomiędzy maksymalną (9,33) a minimalną (3,90) jest stosunkowo wysoka (5,43), podobnie jak średnia z rozpiętości w 
ramach poszczególnych kategorii konkursowych (3,65). 
W porównaniu do poprzedniej edycji konkursu największy wzrost ocen zanotowali emitenci zagraniczni, nieco mniejszy spółki małe, a 
symboliczny – duże. Natomiast w przypadku spółek NewConnect i średnich mieliśmy do czynienia z niewielkim obniżeniem rezultatów. 
Jednocześnie zmalała rozpiętość wyników dla wszystkich ocenianych spółek, przy czym wzrosła w ramach poszczególnych kategorii kon-
kursowych, tj. grupy spółek mniej się różnią pomiędzy sobą, natomiast spółki w ramach grup są bardziej zróżnicowane niż przed rokiem.

Opinia inwestorów instytucjonalnych wyrażona została przez przedstawicieli podmiotów zarządzających aktywami. Z oczywistych wzglę-
dów dla tej grupy inwestorów strona internetowa nie jest najważniejszym źródłem informacji, co mogło mieć wpływ na bardzo wysoką 
punktację.
Wykres nr 49 jest bardzo specyficzny, gdyż w wielu aspektach przynosi najlepsze rezultaty spośród wszystkich kryteriów analizowanych w 
ramach II etapu konkursu. W grupach spółek dużych, średnich i małych wszystkie analizowane parametry okazały się najwyższe: wartość 
maksymalna (w tym na poziomie 10,00 – najwyższym z możliwych), minimalna, mediana i średnia arytmetyczna. Podobnie dla wszyst-
kich spółek – tylko ocena minimalna nie była rekordowo wysoka. Dodatkowo, w przypadku dużych emitentów mieliśmy do czynienia z 
bardzo niską rozpiętością wyników (najniższą dla tej kategorii konkursowej) pomiędzy maximum (10,00) a minimum (8,57) wynoszącą 
1,43. Emitenci NewConnect również ocenieni zostali rekordowo wysoko pod względem wartości maksymalnej, choć mediana była istotnie 
niższa niż w kryterium oceny komunikacji z inwestorem (przy czym średnia arytmetyczna była prawie idealnie równa). Rezultaty spółek 
zagranicznych także były bardzo wysokie, ale nie najwyższe spośród wszystkich kryteriów, co szerzej przedstawione zostanie poniżej. 
Porównanie do wyników z roku poprzedzającego wskazuje, że we wszystkich grupach spółek (poza zagranicznymi) nastąpiła dalsza 
poprawa i tak bardzo wysokich ocen. W przypadku spółek zagranicznych mediana i wartość maksymalna nieco spadły, ale nieco wzrosły 
średnia arytmetyczna i wartość minimalna, w związku z czym w tej kategorii konkursowej trudno o jednoznaczną interpretację wyników.

Ostatnie kryterium to ocena inwestorów zagranicznych. Została ona dokonana przez ekspertów analizujących strony internetowe spółek 
na rynkach bardziej rozwiniętych. Wprawdzie dla inwestorów zagranicznych (niejako z definicji instytucjonalnych) strona internetowa 
także nie jest podstawowym źródłem informacji, niemniej często może być podstawowym kryterium, w oparciu o które ta grupa inwesto-
rów podejmować będzie decyzje o poszukiwaniu bardziej konkretnych danych, umożliwiających z kolei podejmowanie decyzji inwestycyj-
nych. Należy nadmienić, iż ocenie poddane zostały treści dostępne w języku angielskim.
Na wykresie nr 50 uwagę zwracają przede wszystkim dane dotyczące spółek zagranicznych, mocno odbiegające od tego, co mogliśmy 
obserwować na poprzednich 8 wykresach. Rekordowo wysokie są mediana (6,55), średnia arytmetyczna (6,51) i wartość minimalna 
(6,05). A to wszystko przy bardzo jednorodnych wynikach – rozpiętość wyniosła zaledwie 1,35, co jest najlepszym wynikiem nie tylko 
w ramach tego kryterium (choć już to samo w sobie jest dużym osiągnięciem, gdyż rozpiętość wyników wszystkich emitentów wyniosła 
aż 6,05, a średnia z rozpiętości w poszczególnych kategoriach konkursowych – 3,03), ale także w całym II etapie konkursu! Warto pod-
kreślić, że wyniki emitentów zagranicznych są bardzo wysokie nie tylko w odniesieniu do rezultatów osiągniętych przez tę grupę spółek 
przy ocenie wobec innych kryteriów, ale także wobec innych kategorii konkursowych w ramach tego kryterium – lepsza była tylko grupa 
spółek dużych. Pozostałe niestandardowe obserwacje dotyczą bardzo wysokiego wyniku najlepszej spółki z NewConnect (8,05), choć 
jednocześnie w tej grupie spółek zanotowany został wynik najgorszy – 2,20. 
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Justyna Biernacka
Założycielka, IDEAcraft

Ocena estetyki stron relacji inwestorskich jest zadaniem o tyle 
skomplikowanym, że zwykle nie da się jej przeprowadzić w ode-
rwaniu od oceny całego projektu (design) serwisu internetowego, 
na który składają się też zastosowane rozwiązania funkcjonalne. 
Na potrzeby II etapu konkursu Złota Strona Emitenta przepro-
wadziłam jednak taką ocenę samej estetyki stron IR. W ramach 
oceny istotne były takie aspekty, jak kompozycja elementów na 
stronie, dobór kolorów, konsekwencja w ich stosowaniu oraz spój-
ność z identyfikacją wizualną spółki, czytelność i konsekwencja w 
stosowaniu czcionek, jakość zamieszczonych zdjęć oraz zaprojek-
towanych elementów infograficznych, takich jak tabele, wykresy i 
schematy.

Oceniane strony należały do najlepszych, jakie można spotkać na 
polskim rynku kapitałowym. Aż 17 z 55 stron spełniało wszystkie 
opisane wyżej wewnętrzne kryteria oceny w stopniu wysokim. Na 
drugim końcu skali znalazło się niespełna 10 spółek ocenionych 
stosunkowo nisko. Do najczęstszych problemów estetycznych stron 
relacji inwestorskich należy ich niespójność z systemem identyfika-
cji wizualnej spółki. Jest to szczególnie rażące w przypadku spółek, 
które mają odrębne strony dla klientów i inwestorów. Ta pierw-
sza, jak sądzę zarządzana przez dział marketingu lub PR, wygląda  

 

zwykle o wiele lepiej: jest bardziej nowoczesna, estetyczna, skom-
ponowana i zaprojektowana zgodnie z dzisiejszymi trendami.  
Ta druga często jest zapomnianym produktem niskokosztowej fir-
my webmasterskiej sprzed około dekady. Tak rozbieżność budzi 
poczucie niespójności i braku wiarygodności. Jednocześnie zdarza 
się, że to właśnie spółki działające w modelu B2C, a zatem doce-
niające wagę wszystkich aspektów komunikacji z klientem (w tym 
za pomocą środków wizualnych), przenoszą kompetencje zdobyte 
w relacjach z klientami do działów IR i w efekcie mają serwisy inwe-
storskie bardzo dobrze zaprojektowane pod względem wizualnym.

Estetyka strony internetowej jest czynnikiem istotnie wpływają-
cym na odbiór opublikowanych na niej treści. Dobre skonstruowa-
nie serwisu IR pod względem estetyki powinno nastąpić na etapie 
jego tworzenia i projektowania. Jednak później, w czasie jego co-
dziennego użytkowania i wzbogacania kolejnymi treściami, należy 
też konsekwentnie stosować się do zasad ustalonych na początku. 
Oznacza to, że osoby zarządzające stronami inwestorskimi spółek 
powinny, poza szeregiem kompetencji z zakresu prawa, finansów 
i komunikacji, wykazać się dbałością o sprawy estetyki i wyglądu 
publikowanych materiałów.

Jarosław Remesz
Prezes Zarządu, Greymonk Design

Przeprowadzone przeze mnie badanie na II etapie Konkursu ZSE 
pokazało pewne niepokojące tendencje. Po pierwsze większość 
stron spółek zgłoszonych do konkursu została zaprojektowana 
w sposób, który nie jest przyjazny dla użytkowników urządzeń 
przenośnych. Po drugie  zastosowano sposób komunikowania się 
z użytkownikiem, który wynika z błędnych założeń projektantów 
bądź decydentów o tym jak powinna zostać przygotowana strona 
internetowa.

Powielane są błędy, które można podsumować w następujący spo-
sób:
1.  wiemy lepiej jakie pytania o firmie chcą zadać użytkownicy,
2.  jesteśmy pewni, że użytkownicy rozumieją elementy kontroli  

na stronie,
3.  jesteśmy przekonani, że użytkownicy wiedzą co oznaczają użyte 

ikony, symbole, logotypy oraz inne elementy graficzne,
4.  jesteśmy pewni, że użytkownik podczas wizyty jest skupiony  

i poświęca naszej stronie całą swoją uwagę,
5.  wierzymy, że użytkownik podczas wizyty na stronie będzie czytał 

i stosował się do przygotowanych dla niego instrukcji,
6.  zakładamy, że użytkownik w ogóle wie jak znaleźć to czego po-

szukuje na stronie.

Z własnego wieloletniego doświadczenia mogę wskazać prawdo-
podobne przyczyny. Trudno dostrzec bezpośredni związek między  

wynikami finansowymi firmy, a wydatkami firmy na Internet jako 
nowoczesną platformę komunikowania się z szeroko pojętym ryn-
kiem. Ergo, budżety na budowanie i utrzymanie stron są niedosza-
cowane. Sprzyja temu często własne doświadczenie menedżerów, 
którzy nie posiadają dostatecznej wiedzy o możliwościach i potędze 
Internetu w palecie dostępnych narzędzi marketingowych. Otrzeź-
wienie przychodzi niestety często w postaci kryzysu, który ma swój 
początek na drodze długoletnich zaniedbań w tym zakresie. Takie 
podejście podszyte dużą dozą konserwatyzmu prowadzi do tego, 
że agencje kreatywne pracujące nad przygotowaniem stron in-
ternetowych są zmuszone pójść po najmniejszej linii oporu. Stąd 
niska jakość na starcie i brak wsparcia po zakończeniu projektu.
Jak poprawić tę sytuację? Można zacząć od kompleksowego audytu 
zasobów internetowych, zlokalizować najsłabsze elementy i podjąć 
natychmiastowe działania naprawcze. To wbrew pozorom nie za-
wsze wymaga dużego budżetu. Czas w Internecie płynie szybciej. 
Oznacza to, że strona przygotowana ponad rok temu na pewno wy-
maga szeregu zmian w celu dostosowania jej do wymogów wszyst-
kich uczestników tej bardzo szybko zmieniającej się gry rynkowej. 
Czas pożegnać strategię „Zrób i zapomnij”. Życzę wielu sukcesów 
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Magdalena Raczek-Kołodyńska
Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

W czasach smartfonów, tabletów, mediów społecznościowych  
i wszechobecnego internetu wydawać by się mogło, że badanie 
komunikacji spółek giełdowych z interesariuszami jest bezcelowe – 
skoro nawet jednostki administracji publicznej starają się sprostać 
wyzwaniom nowoczesnej komunikacji, to tym bardziej emitenci 
powinni być do niej od dawna w pełni przygotowani. Ale niestety 
nie zawsze są, dlatego w ramach II etapu konkursu kwestie komu-
nikacji są badane aż w dwóch (spośród wszystkich dziewięciu) kry-
teriach:  „Komunikacja z inwestorem” oraz „Innowacyjność komu-
nikacji”.  O ile w drugim kryterium jurorzy skupieni są na nowych 
technologiach, nowoczesnych narzędziach i kanałach dotarcia do 
interesariuszy, o tyle w kryterium „Komunikacja z inwestorem” 
badamy  efektywność korzystania z klasycznych, znanych od dzie-
sięcioleci metod komunikacji jak zapytania mailowe i kontakt tele-
foniczny. W czasach gdy dostęp do skrzynki mailowej i telefonu jest 
powszechny i właściwie nieograniczony można by się spodziewać, 
że 55 spółek giełdowych wyselekcjonowanych po szczegółowych 
analizach na I etapie, zda takie testy celująco bez najmniejszego 
problemu. Niestety tak nie jest, co więcej wyniki niektórych badań 
są dla nas zaskakujące.

Kiedy myślimy o komunikacji via e-mail wydaje się, że nie ma tu 
już nic do sprawdzania. A jednak nadal nie wszystkie spółki za-
kwalifikowane do II etapu odpowiadają w ciągu 48h na wszystkie 
zapytania fikcyjnego inwestora. Poziom tych odpowiedzi również 
bardzo się różni – obok wzorcowych wiadomości, w których inwe-
stor oprócz odpowiedzi na pytanie otrzymuje dodatkowe informa-
cje (o firmie, zaproszenie do dołączenia do grupy newsletterowej, 
pełne dane kontaktowe osoby odpowiadającej, czy zaproszenie 
na spotkanie dla inwestorów), znajdują się odpowiedzi w których 
jest sam link do strony (bez chociażby zwrotów grzecznościowych 
na przywitanie, czy podpisu nadawcy), po wiadomości które są  

ironiczne, czy niegrzeczne (np. „Informacje znajdzie Pani na www, 
jak nie trudno się chyba domyślić…”).

Ocena przebiegu rozmowy telefonicznej z fikcyjnym inwestorem 
również przynosi nam niespodziewane efekty. Okazuje się, że w 
25% przebadanych spółek inwestor nie może się skontaktować te-
lefonicznie z działem relacji inwestorskich (dzwoniąc na numer po-
dany w zakładce IR na stronie internetowej spółki),  mimo trzech 
prób takiego kontaktu, które zostały wykonane w ciągu 3 dni ro-
boczych. Nikt nie odbiera albo telefon jest zajęty. Zadziwiające są 
sytuacje gdy, inwestor uzyskuje połącznie z sekretariatem spółki 
i otrzymuje informację, że „nie mogą połączyć z działem relacji” 
i jedyna forma kontaktu to e-mail lub, że osoba odpowiedzialna 
za dział relacji jest „zabiegana”, więc „do niej dodzwonić się nie 
da”. Co ciekawe, kiedy spojrzymy na wyniki w różnych kategoriach 
spółek okazuje się, że najtrudniej się dodzwonić do spółek zagra-
nicznych i spółek z WIG20 i mWIG40, a najłatwiej do spółek spoza 
indeksów ( tylko 1 spółka na 10 nie odebrała) i spółek z NewCon-
nect. Gdy fikcyjnemu inwestorowi uda się już nawiązać rozmowę 
z działem IR zazwyczaj w miłej atmosferze udaje mu się uzyskać 
merytoryczne informacje. Oczywiście zdarzają się również odchy-
lenia od średniej – pozytywne ( np. osoby które oferują, że prześlą 
na wskazany adres więcej informacji) i negatywne ( osoby, które 
oprócz daty wydarzenia, o które pyta inwestor, nie pamiętają żad-
nych innych informacji i odsyłają na www).

Biorąc udział w projekcie Złota Strona Emitenta od 2008 roku, 
mam nieodparte wrażenie, że poziom komunikacji w mniejszym 
stopniu zależy od aktualnych możliwości technicznych, a w dużo 
większym od ludzi, którzy pracują w dziale IR. Dlatego spółkom na-
leży życzyć nie tylko nowych możliwości technicznych, ale również 
IR’owców z powołaniem!

Monika Franczak
Związek Maklerów i Doradców

Obserwując nominowane spółki od strony komunikacji z inwesto-
rami instytucjonalnymi za pośrednictwem strony www, najwięk-
sze znaczenie miała dostępność informacji o Emitencie oraz jego 
otwartość na kontakt właśnie z tą grupą inwestorów. Klient insty-
tucjonalny poszukuje informacji potrzebnych do podjęcia decyzji 
inwestycyjnej, przez co ważne dla niego są dane niezbędne do oce-
ny atrakcyjności spółki pod względem finansowym, biznesowym, 
a ponadto zwraca uwagę na całą branżę potencjalnej inwestycji. 

Biorąc pod uwagę kryterium inwestora instytucjonalnego główne 
znaczenie ma dostępność danych finansowych, ich prezentacja  
i łatwość analizy. Ważna jest możliwość eksportu danych do forma-
tu umożliwiającego bieżącą ich eksplorację. Przedstawienie pro-
gnoz finansowych oraz realizacji planów rozwoju z lat poprzednich 
jest dodatkowym atutem stron spółek. Kluczowe znaczenie ma 
ciekawe przekazanie informacji o zarządzie spółki, przedstawieniu 

struktury własnościowej oraz notowań akcji. Obserwując Emiten-
tów szczególnie wyróżniły się strony, na których można było od-
naleźć informacje pomagające poznać rynek, na którym działają.

Można pokusić się o stwierdzenie, że większość spółek w pełni 
spełnia kryterium mojej oceny. Na rynku przeważają Emitenci ukie-
runkowani na komunikację z inwestorami, pamiętając przy tym o 
inwestorach instytucjonalnych. Starania spółek widać zarówno 
w jakości merytorycznej przekazywanych wiadomości, a także w 
wizualnie ciekawej ich formie. Spółki stale angażują się w rozsze-
rzanie zakresu informacji, nakreślając nowe trendy w relacjach in-
westorskich. Z mojej obserwacji wynika, że każda edycja konkursu 
Złota Strona Emitenta kreuje nowe wzorce w relacjach inwestor-
skich, ciągle podnosząc standardy komunikacji on-line.
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Joanna Siedlaczek
Ekspert ds. Relacji Inwestorskich, CIECH S.A.

Innowacyjność komunikacji to najsłabsze ogniwo stron interne-
towych zdecydowanej większości emitentów. Przez ostatnie lata 
spółki udoskonalały wiele aspektów istotnych z punktu widzenia 
funkcjonalności, jakości informacji i designu swoich stron. Niestety 
o innowacyjności komunikacji do tej pory myśli niewiele z nich.

W tej kategorii widać bardzo wyraźną różnicę pomiędzy dużymi 
spółkami, a pozostałymi emitentami. Wciąż wiele z nich nie posia-
da strony internetowej dostosowanej do urządzeń mobilnych i nie 
korzysta z żadnych innowacyjnych narzędzi komunikacji na www.
Poza WIG20 i mWIG40 rzadkością jest wykorzystywanie na stronach 
jakichkolwiek materiałów audio i wideo. Niewiele spółek korzysta 
też z mediów społecznościowych w komunikacji z inwestorami, a 
te, które korzystają nie wskazują tego wyraźnie na swoich stronach 
internetowych.

Strony internetowe wciąż są zbytnio przeładowane tekstem,  
a wszelkiego rodzaju łatwiejszych form przekazu jest jak na le-
karstwo. W tym aspekcie obserwujemy jednak pozytywne zmiany  

– szczególnie na stronach największych spółek. W najlepszych 
serwisach znajdziemy interaktywny wykres kursu akcji oraz dane 
finansowe umożliwiające przeprowadzenie inwestorom wstępnej 
analizy technicznej i fundamentalnej. Dobrą, choć wciąż rzadką 
praktyką, jest także synchronizacja najważniejszych wydarzeń kor-
poracyjnych z różnymi formatami kalendarzy czy newsletter inwe-
storski, a zamiast akapitów tekstu – materiały wideo, animacje, 
schematy i infografiki.

Dziś, w dobie ciągłej walki o zainteresowanie inwestorów, inno-
wacyjność komunikacji jest niezwykle istotna – pozwala nie tylko 
efektywniej dotrzeć z przekazem, ale także wyróżnić się z tłumu. 
Polskie spółki są na dobrej drodze do rozwoju innowacyjności ko-
munikacji – muszą jednak zacząć przykładać do tego aspektu wię-
cej uwagi.

Marek Woźniak
Prezes Zarządu, netPR.pl Sp. z o.o.

Podobnie jak w poprzednich latach, dużym wyzwaniem dla spółek 
giełdowych notowanych na GPW jest zapewnienie dobrego serwisu 
dla inwestorów. Praktycznie nie budzą większych zastrzeżeń serwi-
sy IR może kilku - kilkunastu spółek. Jednak nawet o nich trudno 
jest mówić w kontekście innowacyjności komunikacji z inwestora-
mi.

Nadal poważnym problemem jest brak przystosowania serwisów 
do urządzeń mobilnych. Pokutuje przekonanie, że responsywność 
załatwia wszystko, a zapomina się o szybkości działania stron. Ze 
stron dostępnych na urządzeniach mobilnych zdarza się również 
linkowanie do plików wideo i stron transmisyjnych z poprzedniej 
epoki.

Trudno oceniać walory wizualne, ale serwisy IR w dalszym ciagu 
są przeładowanie tekstem i plikami pdf do pobrania. Infografiki to 
wciąż margines. Jeżeli już występują, to zwykle jako kolejny .pdf 
do pobrania. 

Polscy emitenci nie lubią też social mediów, a szkoda, bo Twitter 
jest dzisiaj ważnym i szybkim narzędziem komunikacji biznesowej 
- choćby z uwagi na popularność wśród dziennikarzy. Jeżeli już so-
cial media są wykorzystywane, to nie są właściwie integrowane z 
witrynami.

Zaczyna razić beztroska w kwestiach bezpieczeństwa. Wsród ser-
wisów IR znalazły się takie, dla których łatwo było odnaleźć stronę 
logowania dla administratorów, dostępną bez szyfrowania. Wynika 
z tego, iż decydenci nie mają świadomości, że np. WordPress jest 
genialnym rozwiązaniem do prowadzenia bloga, ale zastosowanie 
go do innych celów wymaga dużej ilości pluginów, firm trzecich. 
Zabezpieczenie zbudowanego w ten sposób rozwiązania jest trud-
ne, a z pewnością kosztowne.

W serwisach IR emitentów wciąż drzemie ogromny potencjał. Aby 
go wykorzystać w pełni jest jeszcze wiele do zrobienia.
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Artur Rzepka
Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, Redwood PR

W IX edycji konkursu Złota Strona Emitenta miałem znowu okazję 
oceniać serwisy internetowe IR spółek, zakwalifikowane do II eta-
pu konkursu. Pomimo, że były to już wcześniej wyselekcjonowa-
ne strony, ich poziom był bardzo nierówny. Większość stron była 
poprawna i zawierała wszystkie obowiązkowe elementy. Zdarzały 
się jednak proste niedociągnięcia, np. nieprawidłowe linki, nie-
działające wykresy notowań itp. Zastosowanie nowoczesnych ele-
mentów, takich jak interaktywne wykresy czy układy menu, może 
być korzystne, pod warunkiem, że działają one poprawnie i nie 
utrudniają odnalezienia informacji na stronie. Niestety nie zawsze 
tak było. Chat na żywo może być świetnym rozwiązaniem, jeśli jest 
dedykowany inwestorom (a nie jak na jednym z ocenianych serwi-
sów IR, na którym chyba przypadkowo wyświetla się okienko chatu 
ze strony klienckiej). 

Z punktu widzenia inwestora najważniejsze jest, aby strona zwie-
rała pełne i użyteczne informacje o emitencie i pozwalała na ich 
łatwe odnalezienie, natomiast design oraz walory wizualne są 
na drugim miejscu. Biorąc pod uwagę to kryterium, zaskakująco 
dużo stron nie zawierało treści wykraczających poza obowiązko-
we informacje. Do najczęściej brakujących elementów zaliczyłbym 
prezentacje inwestorskie, czy rozszerzone informacje o spółce, jej 
strategii i rynku, na którym działa, arkusze kalkulacyjne z danymi 
finansowymi do pobrania itp. Z drugiej strony nie brakuje emiten-
tów, którzy zamieszczają wiele przydatnych dodatkowych treści, 
takich jak nagrania wideo z konferencji inwestorskich, databooki 
(dane finansowe w arkuszu kalkulacyjnym), factsheety (jednostro-
nicowe podsumowanie aktualnych i najważniejszych informacji o 
spółce), investors pack (zestaw podstawowych informacji dla in-
westora). Za przykład ciekawego i przydatnego rozwiązania można 
podać wyszukiwarkę raportów bieżących spółki w oparciu o pod-
stawę prawną. 

Zmorą wielu stron jest zaprzestanie aktualizacji, tj. brak najnow-
szych prezentacji czy danych finansowych, prezentowanie „aktual-
ności” sprzed kilku lat lub wręcz z okresu debiutu na rynku. Wciąż 
dostrzegalne jest również traktowanie strony jako przysłowiowego 
„wieszaka na PDF’y” czyli prezentowanie większości treści, w tym 
raportów bieżących, w formie plików do pobrania lub wręcz odsyła-
nie do zewnętrznej strony ze strumieniem ESPI czy EBI. 

Często brakującym elementem jest również prezentacja inwestor-
ska, będąca przeważnie pierwszym dokumentem, z jakim zapoznaje 
się inwestor (warto więc dołożyć starań aby dawała ona odpowied-
nią porcję najważniejszych informacji). Zdarzają się prezentacje 
bardzo lakoniczne lub wręcz przeciwnie – przeładowane danymi 
finansowymi, bez wystarczającego komentarza, umożliwiającego 
zrozumienie materiału czytelnikom, którzy nie mieli okazji słyszeć 
komentarza przedstawiciela Spółki. 

Podsumowując, w grupie spółek biorących udział w II etapie kon-
kursu pojawiło się wiele bardzo dobrych stron, dostarczających 
pełnej i przejrzystej wiedzy o emitencie. Pozytywnym zjawiskiem 
jest również zauważalny rosnący poziom reprezentowany przez li-
derów konkursu. Wśród ocenianych stron nadspodziewanie dużo 
było jednak serwisów wybrakowanych, przeciętnych, a nawet sła-
bych. Osobną, choć niewielką, kategorię stanowiły strony „desi-
gnerskie” wizualnie, przeładowane nowoczesnymi na pierwszy rzut 
oka rozwiązaniami, które jednak utrudniały inwestorom łatwe i 
logiczne odnalezienie informacji. Oczywiste jest, że na dowolnej 
stronie zawsze można coś jeszcze poprawić lub przeprojektować, 
nie napawa jednak optymizmem fakt, że dość dużo stron z grona 
już przecież wcześniej wybranych, zawierało niedociągnięcia. Po-
zostaje pytanie, na ile te słabsze serwisy internetowe są odbiciem 
zaangażowania spółek w relacje z inwestorami?
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Na ostatnim etapie konkursu Kapituła dokonuje wyboru 5 lau-
reatów (po jednym w każdej z kategorii konkursowych) spośród 
stron internetowych emitentów starannie wyselekcjonowanych w 
ramach I i II etapu. Do finałowej części konkursu nominowane są 

po 3 spółki w każdej z 5 kategorii, niemniej z uwagi na szczegól-
nie wyrównaną rywalizację w grupie emitentów średnich i małych,  
Kapituła dokonała wyboru spośród 17 stron internetowych. 

Tabela nr 7: Spółki zakwalifikowane do III etapu konkursu

Nazwa spółki Wynik 
I etapu

Kryteria w II etapie  

Wynik 
II etapu1 2 3 4 5 6 7 8 9

duże

Grupa Lotos S.A. 38 8,13 9,93 7,38 7,75 8,63 7,63 7,67 9,53 7,20 73,85

mBank S.A. 37 8,08 4,60 7,63 8,15 7,77 6,38 8,50 9,33 7,65 68,61

Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A.

38 8,15 8,10 6,85 8,75 8,33 9,33 7,95 9,60 7,85 74,91

średnie

Dom Development S.A. 36 7,90 7,20 3,75 6,75 7,73 6,50 7,70 8,17 7,05 62,75

Grupa Azoty  
Zakłady Chemiczne Police S.A.

38 7,60 9,20 4,55 8,35 7,33 6,88 8,00 8,83 6,15 66,89

Grupa DUON S.A. 38 7,38 7,98 5,55 8,00 8,47 7,38 8,27 9,67 7,60 70,30

Idea Bank S.A. 34,5 5,50 6,33 4,98 8,00 8,70 6,63 8,15 8,40 5,70 62,39

małe

Ambra S.A. 36 7,55 7,83 5,25 7,50 8,50 8,13 8,33 8,17 6,75 68,01

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. 37,5 7,80 6,98 4,35 6,25 6,90 5,78 7,45 8,83 7,75 62,09

Fast Finance S.A. 35 7,03 7,10 4,28 6,00 5,60 7,83 7,60 9,47 7,25 62,16

TelForceOne S.A. 35 5,68 6,30 5,23 6,00 8,20 8,58 7,10 8,87 6,45 62,41

NewConnect

Kancelaria Medius S.A. 31 4,88 8,03 5,60 6,75 8,30 8,75 7,50 8,33 7,55 65,69

Lug S.A. 27 7,13 4,53 7,78 8,00 7,33 7,50 7,30 9,40 8,05 67,02

MakoLab S.A. 30 5,73 8,90 5,48 6,00 8,20 8,00 5,90 6,33 6,60 61,14

zagraniczne

Pegas Nonwovens S.A. 28 5,35 7,65 4,43 7,00 5,77 5,38 6,75 6,30 6,55 55,18

Serinus Energy Inc. 35 8,15 4,58 4,43 6,75 5,53 8,50 9,00 8,17 6,80 61,91

Uniwheels AG 21 6,00 8,30 3,88 5,50 7,43 6,88 4,90 6,33 6,70 55,92

3. Ocena jakościowa najlepszych stron internetowych →  3.3 Werdykt Kapituły – III etap konkursu
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Przedstawione w tabeli nr 7 wyniki spółek zakwalifikowanych do 
III etapu konkursu pokazują wysoki i stosunkowo wyrównany po-
ziom najlepszych stron relacji inwestorskich. W aż dwóch z pięciu 
kategoriach do trzeciego etapu przeszły po cztery spółki, co jest 
wynikiem bardzo niewielkiej różnicy pomiędzy emitentami sklasy-
fikowanymi na trzeciej i czwartej pozycji. Wyniki większości spółek 
zawierają się w zakresie od 60 do 70 punktów. Jedynie trzy spółki 
(dwie duże i jedna średnia) przekroczyły 70 punktów, a tylko dwie 
zagraniczne spółki uzyskały wynik poniżej 60 punktów. To wyniki 
lepsze niż w poprzedniej edycji konkursu, gdy zaledwie dwie spółki 
przekroczyły 70 punktów, a aż cztery uzyskały mniej niż 60 punk-
tów. W ostatniej edycji konkursu spółki zakwalifikowane do finału 
uzyskały w II etapie średnio 64,78 pkt, o ponad 3% więcej niż rok 
wcześniej, gdy średnia ocen wyniosła 62,74 pkt.

Najwyższą punktację (74,91 pkt) uzyskała PGNiG S.A. i stanowiło 
to 83% oceny maksymalnej wynoszącej 90 pkt. Najniższa punkta-
cja, 55,18 pkt to z kolei ponad 61% oceny maksymalnej. Wewnątrz 
każdej z kategorii konkursowych rozpiętość pomiędzy najwyższym 
a najniższym wynikiem wynosiła od 6,5% do 9% maksymalnej oce-
ny. Jednocześnie rozpiętość pomiędzy skrajnymi wynikami spółek 
z wszystkich kategorii wyniosła niemal 22% oceny maksymalnej. 

Tradycyjnie można zauważyć pewną tendencję do wzrostu oceny 
wraz ze wzrostem wielkości spółki oraz plasowanie się spółek za-
granicznych na poziomie niższym niż spółki z rynku NewConnect. 
Podobnie jak w VIII edycji konkursu, także tym razem były od tej 
reguły wyjątki. Najlepsza ze spółek średnich, Grupa DUON S.A., 
uzyskała w II etapie ocenę lepszą (70,30 pkt) niż najniżej oceniona 
ze spółek dużych (68,61 pkt). Najlepsza ze spółek małych, Ambra 
S.A. (68,01 pkt), gdyby była oceniana w gronie spółek średnich, 
uplasowałaby się aż na drugiej pozycji. Aż dwie ze spółek notowa-
nych na rynku NewConnect, LUG S.A. (67,02 pkt) i Kancelaria Me-
dius S.A. (65,69 pkt) uzyskały oceny lepsze niż prawie wszystkie 
spółki małe i średnie.

Analizując oceny uzyskane w poszczególnych kryteriach II etapu, 
najwięcej ocen maksymalnych zebrała PGNiG S.A. Spółka została 
najwyżej oceniona w trzech kryteriach: w zakresie jasności komu-
nikatu i zawartości informacyjnej (tu dwie spółki uzyskały taką 
samą, najwyższą ocenę), intuicyjności, ergonomii i zgodności z re-
gułami nawigacji oraz estetyki. Po dwie najwyższe oceny uzyskały 
spółki LUG S.A. w zakresie innowacyjności komunikacji oraz opinii 
inwestora zagranicznego oraz Serinus Energy w zakresie jasności 
komunikatu i zawartości informacyjnej oraz w zakresie opinii in-
westorów indywidualnych. Pozostałe spółki uzyskały najwyższe 
oceny w pozostałych pojedynczych kryteriach: Grupa Lotos S.A. 
w zakresie komunikacji z inwestorem, Idea Bank S.A. w zakresie 
poprawności zastosowanych technologii oraz Grupa DUON S.A. 
w zakresie opinii inwestorów instytucjonalnych. Żadna z czterech 
małych spółek nie uzyskała najwyższej oceny w żadnym z dziewię-
ciu kryteriów badanych przez jurorów w II etapie konkursu.

Prace Kapituły polegają na całościowej analizie serwisów relacji 
inwestorskich spółek, które zostały zakwalifikowane do III etapu. 
Członkowie Kapituły poza szczegółowymi wynikami I i II etapu każ-
dej ze spółek otrzymują też komentarze sporządzone na ich temat 
przez jurorów w II etapie. Samodzielna analiza stron jest sfinalizo-
wana obradami Kapituły, podczas których jej członkowie dyskutują 
po kolei na temat każdej ze stron internetowych, a następnie wyła-
niają zwycięzców w każdej z pięciu kategorii. Dyskusje prowadzo-
ne podczas kilkugodzinnych obrad Kapituły w III etapie IX edycji 
konkursu były wyjątkowo, w porównaniu do poprzednich lat, długie 
i dotyczyły w wielu przypadkach szczegółów i drobnych aspektów 
komunikacji prowadzonej w internecie przez poszczególne spółki. 
Było to wynikiem niezwykle wyrównanego poziomu spółek, których 
strony zostały zakwalifikowane do finału. Zróżnicowany skład Kapi-
tuły, w której reprezentowani są przedstawiciele wszystkich grup in-
teresariuszy rynku kapitałowego oraz instytucji, powodował także, 
że każdy z serwisów IR został omówiony z różnorodnych punktów 
widzenia.
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Kapituła IX edycji Konkursu Złota Strona Emitenta
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Przewodniczący Kapituły Konkursu
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Prezes Zarządu,
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Dariusz Choryło
Prezes Zarządu,
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Prezes Zarządu,

Związek Maklerów i Doradców

Jarosław Dominiak
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Laureaci IX edycji Konkursu Złota Strona Emitenta:

POLSKIE SPóŁKI 
NALEżąCE DO INDEKSóW WIG20 I MWIG40

POLSKIE  SPóŁKI   NIE  NALEżąCE  
DO  INDEKSóW  WIG20,  MWIG40  I SWIG80

POLSKIE SPóŁKI 
NALEżąCE DO INDEKSU SWIG80

POLSKIE SPóŁ KI NOTOWANE 
NA RyNKU ALTERNATyWNyM NEWCONNECT

SPóŁKI ZAGRANICZNE NOTOWANE NA GPW   
W WARSZAWIE (W  TyM NEWCONNECT)

Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo S.A.

Ambra S.A.

Dom Development S.A. 

LUG S.A. 

Serinus Energy Inc.
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LUG S.A.
Laureat IX edycji Konkursu Złota Strona Emitenta w kategorii „Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect"

LUG jest jednym z wiodących europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. 
Od 2008 roku akcje spółki są notowane na rynku NewConnect. LUG zdobywał pięciokrotnie nagrody w konkursie 
Złota Strona Emitenta: w III, VI, VII, VIII oraz IX edycji. 
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SERWISY KORPORACYJNE 
W JĘZYKU ANGIELSKIM 4

www.lug.com.pl

http://www.lug.com.pl
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Serwisy korporacyjne w języku angielskim – analiza 2016

Strona korporacyjna spełnia wielorakie cele. Przede wszystkim 
służy spółce do zwrócenia uwagi klientów, do umożliwienia kon-
taktów z dostawcami, do atrakcyjnego pozycjonowania swojej 
marki i produktów w sieci. Dzięki stronie korporacyjnej firma może 
tworzyć i utrzymywać efektywną komunikację ze swoimi interesa-
riuszami, może informować o nowych wydarzeniach czy zmianie 
oferty, może pozyskiwać inwestorów a tym samym się rozwijać. 
Oczywiście powyższe cele mogą być osiągnięte, o ile strona bę-
dzie stworzona w języku, który interesariusz zrozumie. Posiada-
nie strony korporacyjnej jest niezbędne i nie trzeba tego niko-
mu tłumaczyć. Ale samo posiadanie nie wystarczy, strona musi 
być dobrze zorganizowana i zaprojektowana tak,  aby spełniać  

swoje cele. Jednym z głównych wymogów jest utrzymywanie serwi-
su korporacyjnego w języku obcym. Najpopularniejszym językiem 
dla firm europejskich jest język angielski i dlatego badaniu podle-
gają serwisy korporacyjne utrzymywane w tym języku.

Badanie stron korporacyjnych oparte jest o szereg wymagań i sfor-
malizowanych kryteriów. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak 
powinna wyglądać dobra strona webowa, zastanówmy się co na 
niej sami chcielibyśmy znaleźć? Jakie elementy i jakiego rodzaju 
informacji najczęściej sami poszukujemy? Spróbujmy spojrzeć na 
stronę korporacyjną oczami potencjalnego nie mówiącego po pol-
sku klienta, dostawcy, inwestora, pracownika tej firmy. 

Wszystkie powyżej zaprezentowane kategorie i pojęcia są obowiąz-
kowymi składowymi każdej strony korporacyjnej spółki, która dba 
o swoich interesariuszy.  Niektórzy z nas będą szukać informacji o 
samej spółce i jej organizacji, analitycy mogą być zainteresowani 
wynikami finansowymi, potencjalny inwestor może szukać infor-
macji o przyszłych planach spółki, o projektach toczących się czy 
inicjatywach z obszaru CSR a być może obecnego kursu akcji, do-
stawcy będą szukać kontaktów i możliwości współpracy, a przypad-
kowy użytkownik – może odwiedzić stronę, po tym jak zaciekawił 
go profil spółki na Facebooku lub innym portalu mediów społecz-
nościowych. Możliwości jak zbudować atrakcyjną, pełną informacji 
stronę korporacyjną  jest wiele. 

Dokonana analiza skupia się na ocenie stanu stron korporacyjnych 
na koniec 2015 roku. Badaniu poddano 70 spółek giełdowych o 
największej kapitalizacji, wedle stanu na koniec grudnia 2015r. 
Badanie, w porównaniu do ubiegłego roku, zostało zmodyfikowa-
ne. Dodane zostały kategorie, które wcześniej nie podlegały ana-
lizie. W sumie strony korporacyjne zostały przebadane pod kątem 
zgodności z 76 kryteriami zgrupowanymi w 9 kategorii zbiorczych. 
Każda z nich stanowi wytyczne, które dobra strona korporacyjna 
powinna spełniać. Łącznie do zdobycia było 99 punktów. Poszcze-
gólne kategorie to:
A –  Ogólna zawartość: zawiera kryteria dotyczące obecności ob-

szarów informacyjnych, takich jak: ład korporacyjny, odpowie-
dzialność społeczna, prasa, kariera, itp.

B –  Informacja 1-go stopnia: kategoria ta obejmuje wszelkie kry-
teria dotyczące zgodności z wymaganiami organów regulacyj-
nych oraz podstawowych ujawnionych informacji, charaktery-
stycznych dla spółek giełdowych (np. skład rady nadzorczej i 
zarządu, struktura akcjonariatu, informacja giełdowa, raporty 
bieżące i okresowe). 

C –  Informacja 2-go stopnia: mierzy poziom dodatkowych informa-
cji udostępnionych inwestorom oraz instytucjom, umożliwiając 
przejrzysty wgląd w dane ekonomiczne i finansowe spółki (np. 
strategia, konkurencja, model biznesowy, model zarządzania 
ryzykiem).

D –  Marketing: aby strona internetowa była efektywna, musi być 
łatwa do odnalezienia. Ta kategoria zawiera kryteria mierzące 
łatwość w odszukaniu pożądanych stron i informacji znajdują-
cych się na nich (np. wyszukiwarka Google, Wikipedia, RSS).

E –  Efektywność przekazu informacji: kategoria dotyczy kryteriów 
analizujących narzędzia i rozwiązania ułatwiające wgląd do 
udostępnionych informacji (np. webcasty, narzędzia interak-
tywne, galeria obrazów, wewnętrzna wyszukiwarka).

F –  Dane niefinansowe: kategoria, mająca na celu ocenę prezen-
tacji przedsięwzięć związanych z prowadzeniem polityki od-
powiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. (np. wizja CSR, 
mapa interesariuszy, polityki: środowiskowa, ekonomiczna i 
społeczna, raport i kontakt dedykowany CSR-owi).

G –  Dostępność. Kryteria określające poziom dostępności i przy-
stępności strony korporacyjnej, m.in. dla osób niepełnospraw-
nych ale także pod kątem obsługiwalności i czytelności strony 
na urządzeniach mobilnych. (np. responsywność, dodatkowa 
aplikacja, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych). 

H –  Formaty. Kryteria badające jakiego formatu rozwiązania zo-
stały zastosowane. Do wyboru mamy 3 rodzaje formatów: 
infografiki, interaktywne wykresy i narzędzia oraz materiały 
wideo. 

I –  Dialog. Kryteria oceniające w jaki sposób spółka utrzymuje 
kontakt ze swoimi interesariuszami. (np. kontakty, newsletter, 
profile spółki w mediach społecznościowych).

Czytelność Aktualność Łatwość nawigacji  Kompletność  Dostępność

Relacje inwestorskie Sprawozdawczość Interaktywność Nowoczesność

Otoczenie branża  Dla inwestora  Raporty i analizy CSR Highlights
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Tabela nr 8: Podział kategorii na poszczególne kryteria oraz punktacja w analizie serwisów w języku angielskim

Czytelność Aktualność Łatwość nawigacji  Kompletność  Dostępność

Otoczenie branża  Dla inwestora  Raporty i analizy CSR Highlights

Kategorie i szczegółowe kryteria Punktacja

A – OGóLNA ZAWARTOŚĆ 

A1 – Wersja angielska 0/1

A2 – Sekcja Relacje Inwestorskie 0/1

A3 – Sekcja Ład Korporacyjny 0/1/2

A4 – Sekcja CSR 0/1/2

A5 – Sekcja dla Prasy 0/1/2

A6 – Sekcja Kariera 0/1/2

B – INFORMACJE PIERWSZEGO STOPNIA

B1 – Akcjonariat 0/1

B2 – Prezentacja członków Zarządu 0/1

B3 – Udział członków Zarządu i Rad w akcjonariacie 0/1

B4-  Komitety 0/1

B5 – Audytorzy 0/1

B6 – Raporty roczne (co najmniej za okres 3 lat) 0/1

B7 -  Najnowsze sprawozdanie finansowe na stronie głównej sekcji RI 0/1

B8 – Raporty bieżące (co najmniej za okres 3 lat) 0/1

B9 – Prezentacje analityczne (co najmniej za okres 3 lat) 0/1

B10 – Dokumentacja dotycząca WZA (co najmniej za okres 3 lat) 0/1

B11 – Zasady udziału w WZA 0/1

B12 – Informacja o dywidendzie (co najmniej za okres 3 lat) 0/1

B13 -  Podsumowanie wyników finansowych 0/1

B14 -  Komunikaty prasowe /Wydarzenia dot RI 0/1

B15 -  Historia spółki 0/1

B16 -  Działalność biznesowa 0/1

B17 – Informacja o akcjach 0/1

B18 – Oceny analityków 0/1

B19 – Kalendarz finansowy 0/1

B20 – Timestamp (data aktualizacji) 0/1

B21 – Linki do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) 0/1

B22 - Linki do innych instytucji lub organizacji – użytecznych dla inwestorów 0/1

C - INFORMACJE DRUGIEGO STOPNIA

C1 – Informacja dotycząca zadłużenia 0/1

C2 – Model biznesowy 0/1

C3 - Strategia 0/1

C4 – Wykres organizacji wewnętrznej 0/1

C5 – Partnerzy, konkurenci, otoczenie 0/1

C6 – Consensus rynkowy & prognozy 0/1

C7 – Zarządzanie ryzykiem 0/1

D – MARKETING

D1 – Wyszukiwarka Google 0/1

D2 - Wikipedia 0/1

D3 - RSS 0/1/2

D4 - Url 0/1

D5 – Raport Roczny online (html) 0/1

D6 - Equity story 0/1

D7 – Dlaczego warto inwestować w spółkę? 0/1/2

D8 – Sposób/ format prezentacji treści 0/1/2
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IT 2

Media 1

Metale 3

Motoryzacja 2

Paliwa 3

Przemysł drzewny 2

Przemysł spożywczy 4
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Najważniejsze liczby:

99  maksymalna liczba punktów do zdobycia

70 spółek zostało finalnie ocenionych w badaniu

2973 tyle punktów łącznie zdobyło 70 spółek

42,4 średnio jedna spółka zbierała tyle punktów

1,53 najsłabiej reprezentowana kategoria, średni wynik to zaledwie 1,53 na 7 punktów do zdobycia (Informacje 2 stopnia) 

76 tyle kryteriów było ocenianych

80 tyle punktów zebrał zwycięzca

8 najsłabszy wynik uzyskany przez spółkę w badaniu

Najsłabsze kryterium spełniane przez najmniejszą liczbę spółek to posiadanie aplikacji mobilnej

Najmocniejsze kryterium spełniane przez największą liczbę spółek to pozycjonowanie strony w Internecie

E – EFEKTyWNOŚĆ PRZEKAZU INFORMACJI

E1 - Webcast 0/1/2/3

E2 – Interaktywne wykresy finansowe 0/1/2/3

E3 – Aktualne wykresy notowań 0/1/2

E4 - Factsheet 0/1

E5 – Galeria obrazów - Media 0/1/2/3

E6 – Inne wykresy: Grupa/Zarząd/Biznes 0/1

E7 – Pliki: ikony oraz rozmiar plików 0/1

E8 - Zaawansowana wyszukiwarka wewnętrzna 0/1

E9 – Archiwum główne 0/1

E10 – Kalendarz wydarzeń korporacyjnych 0/1

E11 – Dane finansowe w formacie excel 0/1

E12 – Podręcznik dla inwestora 0/1/2

E13 - FAQ 0/1/2

F – DANE NIEFINANSOWE

F1 - CSR – wizja 0/1

F2 – Dedykowany kontakt CSR 0/1

F3 – Mapa interesariuszy 0/1

F4 - Polityki ekonomiczna, środowiskowa i społeczna 0/1

F5 – Kluczowe wskaźniki ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne 0/1

F6 – Raport CSR 0/1

G - DOSTĘP

G1 – Czytelna intuicyjna nawigacja 0/1

G2 – Dostęp dla osób niepełnosprawnych 0/1

G3 – Kontrast 0/1

G4 -  Wersja responsywna 0/1

G5 – Aplikacja dedykowana na urządzenia mobilne 0/1

H - FORMATy

H1 - Infografiki 0/1/2

H2 – Interaktywne narzędzia i wykresy 0/1/2

H3 – Materiały video 0/1/2

I - DIALOG

I1 – Kontakt ogólny 0/1

I2 – Kontakt dla mediów 0/1/2

I3 – Kontakt dla inwestorów 0/1/2

I4 - Alert email lub sms 0/1

I5 – Newsletter Relacji Inwestorskich 0/1/2

I6 – Media społecznościowe 0/1/2
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Analiza szczegółowa

Badaniu poddano strony korporacyjne w języku angielskim naj-
większych spółek notowanych na głównym parkiecie GPW. Wyklu-
czone zostały spółki, które nie posiadały serwisu strony korpora-
cyjnej w języku angielskim. Finalną listę spółek objętych badaniem 
stanowi Załącznik nr 1. 

Strony internetowe w języku angielskim poddano ocenie wedle 
76 kryteriów. w których do zgromadzenia było 99 punktów. 

Zwycięzca zebrał 80 punktów, co stanowi  80% możliwych 
punktów.  Jest to dobry wynik ale pozostawiający jeszcze pole do 
udoskonalenia. Najsłabszy wynik to zaledwie 8 punktów, w tym 
przypadku każde ulepszenie warte jest nakładu pracy. Średnia 
dla 70 spółek ocenionych w badaniu wyniosła 42,4 punkty.

Wykres nr 51: Rozkład wyników oceny anglojęzycznych serwisów korporacyjnych w roku 2016

Wykres nr 52: Reprezentacja poszczególnych sektorów w analizie stron korporacyjnych
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Wykres nr 53: Rozkład wyników oceny anglojęzycznych serwisów korporacyjnych w podziale na sektory *

* dla sektorów reprezentowanych przez co najmniej 3 spółki
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W badaniu wzięło udział 70 spółek reprezentujących 23 sektory. 
Jest to dość zróżnicowana grupa ale bardzo rozdrobniona. Takie sek-
tory jak np. ubezpieczenia, media, farmaceutyka czy finanse są repre-
zentowane przez pojedyncze spółki. Dominujące sektory to: bankowy 
z 12 spółkami, chemiczny z 6 spółkami oraz energetyczny z 6 spółkami.  

Z jednej strony cieszy fakt, że 70 największych spółek pochodzi z 
tak wielu branż, niemniej bardzo ciężko niekiedy porównywać wyniki 
wewnątrz sektorów. Dlatego dla celów analizy branżowej zreduko-
waliśmy liczbę sektorów i wybraliśmy jedynie te, które miały 3 lub 
więcej reprezentantów. Wyniki prezentuje poniższy wykres.

Powyższy wykres pokazuje, że spółki mają jeszcze wiele do ulepsze-
nia nawet w tak podstawowych kategoriach jak Kategoria A czyli 
Ogólna zawartość. Średnia ilość punktów tutaj zdobytych to 5,7 na 
10 możliwych. Najlepiej spółki radzą sobie z zamieszczaniem infor-
macji pierwszego stopnia- Kategoria B, gdzie na 22 punkty do zdo-
bycia, osiągnięta średnia to 14,4 czyli aż 65% możliwej punktacji. 
Najsłabiej jest z kategorią C - czyli danymi drugiego stopnia- średnio 
jedynie 1,53 punktu na 7, czyli niespełna 22% możliwości.

Aby zrozumieć, gdzie jest najwięcej do poprawy musimy przyjrzeć 
się uzyskanym wynikom z większą precyzją. Gdzie spółki radzą sobie 
dobrze, a jakie kryteria stwarzają nadal najwięcej problemów? Dane 
zagregowane na poziomie kategorii potrafią zamaskować prawdziwe 
problemy. Średnia policzona z kilku kryteriów potrafi nie być najbar-
dziej miarodajnym wskaźnikiem, gdyż zdarza się, że niektóre kryte-
ria mają wagę 3 punktów a inne tylko 1.

Najlepiej poradziły sobie spółki z branży surowcowej - śred-

nia ilość punktów wyniosła 64. Ponadto w tej branży znajdziemy 
laureata analizy. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajeła branża 
paliwowa, reprezentowana przez 3 spółki, wśród nich średnia zdo-

bytych punktów to 61. Ostatnie miejsce na podium należy się sek-
torowi handlu detalicznego - 4 spółki - ich średni wynik to 54 punk-
ty. Banki - mimo dominacji analizy sektorowej - są w środku stawki  
z średnio jedynie 41 zdobytymi punktami.

Wykres nr 54: Średnia punktacja na tle punktacji maksymalnej w podziale na kategorie
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Wykres nr 55: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii A - Ogólna zawartość

Wykres nr 56 cz. 1: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii B - Informacje pierwszego stopnia

odsetek spółek spełniających poszczególne kryteria w kategorii średnia ocena spółek uzyskana w danym kryterium

Wszystkie spółki wybrane do analizy posiadały wersję angiel-
ską strony korporacyjnej. 94% posiadało sekcję dedykowaną re-
lacjom inwestorskim. Pozostałe kryteria nie są już tak dobrze pre-
zentowane. Średnia ilość punktów jaką spółki uzyskały, jeśli chodzi 
o sekcję „Ładu korporacyjnego”, to 1,16 na 2 możliwe. Tylko 56 
spółek posiadało tę sekcję w ogóle. Oznacza to, że 14 z najwięk-
szych spółek notowanych na GPW uznało umieszczenie takich in-
formacji w języku angielskim za zbędne. Średnia 1,16 oznacza, 
że informacje z tego zakresu są prezentowane w bardzo nierówny 
sposób - niekiedy bardzo skromny, niezawierający wszystkich nie-
zbędnych treści. Sekcję CSR posiadało 40 spółek, co oznacza że 30 
nie umieszcza takich danych w języku angielskim. Nieco lepiej jest 
z sekcją dedykowaną dla prasy i mediów - 50 spółek utrzymuje tę 
zakładkę na stronie przy czym i tutaj jest niekiedy lepiej niekiedy 
gorzej z zawartością. Absolutnie do poprawy jest sekcja „Kariera” 

- o ile w języku polskim większość spółek posiada i na bieżąco aktu-
alizuje sekcję, dzięki której potencjalni kandydaci na pracowników 
mogą znaleźć niezbędne informacje, o tyle w języku angielskim 
sekcje te o ile są - są szczątkowe. Bardzo rzadko udaje się naleźć 
serwis posiadający przetłumaczone na angielski oferty zawodowe. 
Jak wytłumaczyć te braki? Czy polskie spółki nie są chętne zatrud-
niać obcojęzycznych pracowników ani prezentować informacji z 
zakresu odpowiedzialności społecznej? W dobie konieczności ra-
portowania coraz większej ilości danych, w tym danych pozafinan-
sowych oraz przy postępującej globalizacji i zanikających granicach 
jest zaskakujące, że spółki nie dopełniają wydaje się tak prostych 
wymagań. Oba kryteria jasno wskazują pola do ulepszeń.

Kategoria A – Ogólna Zawartość

Kategoria B – Informacje pierwszego stopnia
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Kategoria C – Informacje drugiego stopnia

Wykres z wynikami w tej kategorii z uwagi na mnogość kryteriów 
został podzielony na 2 części. Kategoria B dotycząca prezento-
wania informacji pierwszego stopnia jest kategorią oparta na aż  
22 kryteriach. Ilość podstawowych danych, które spółka powin-
na publikować jest duża. Niemniej, jak pokazuje analiza, spółki 
właśnie z tej kategorii wywiązują się najlepiej. U większości ba-
danych podmiotów nie ma problemów z prezentacją danych na 
temat składu zarządu, akcjonariatu, publikacji raportów bieżących 
i rocznych, zamieszczaniu komunikatów prasowych czy informacji 
o akcjach, dywidendach i o działalności biznesowej. Jeśli chodzi o 
tę kategorie, spółki mogłyby uzupełnić strony korporacyjne o dane 
z zakresu istniejących komitetów w spółce, wybranych audytorów 

czy danych mówiących o udziale kadry menadżerskiej w akcjonaria-
cie – tych danych bardzo często nie można odnaleźć. Dość dobrze 
prezentowane są dokumenty z walnych zgromadzeń akcjonariuszy 
- średnio spółki zdobyły 0,74 punktu, a takie dane zamieściły 54 
spółki. Trochę gorzej jest z samą instrukcją uczestniczenia w ta-
kim spotkaniu - jedynie 28 spółek dodało taką instrukcję. Czymś 
oczywistym, a jednak niespełnianym przez wszystkich jest bieżąca 
aktualizacja strony korporacyjnej. Nie wszystkie spółki informują o 
tym, kiedy strona była ostatnio aktualizowana, ale zdarzyły się w 
badaniu takie, które oficjalnie informują, że ostatnią aktualizację 
strony przeprowadziły 4 lata temu. Niestety, takie sytuacje nie po-
winny mieć miejsca.

Wykres nr 56 cz. 2: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii B - Informacje pierwszego stopnia

Wykres nr 57: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii C - Informacje drugiego stopnia
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Marketing to przemyślana strategia komunikowania spółki z ryn-
kiem, sygnalizowania co się w spółce dzieje, jak chce być po-
strzegana oraz jak się pozycjonuje na rynku. Badanie ujawniło, 
że najlepiej wypełnianym kryterium jest właśnie pozycjonowanie, 
czyli takie reklamowanie spółki, aby każdy użytkownik sieci potra-
fił łatwo odnaleźć stronę korporacyjną, czy znaleźć na jej temat 
informacje w Wikipedii. Dość dobrze spółki radzą sobie także z za-
chowaniem zasad kształtowania poprawnego adresu url dla stron 
wewnętrznych – adres odwzorowuje ścieżkę nawigacji. Do popra-
wy pozostają zagadnienia dotyczące equity story, czyli przekazu 
inwestycyjnego, swoistej opowieści obejmującej kilka wątków: jak 
wygląda model biznesowy spółki, jej obecne osiągnięcia w powią-
zaniu z przyszłymi planami i możliwościami wypracowania zysków 
oraz jak kształtuje się rynek, na którym spółka działa. Spółki 
przygotowują tego typu materiał na okazję IPO, ale później już o 
nim zapominają, a jest on nadal ważny. Bardzo rzadko spółki chcą 
pokazać informacje dlaczego warto w spółkę zainwestować, a dla 
początkujących inwestorów indywidulanych takie informacje mogą 
być niezbędne. 

Nadal kuleje wykorzystywanie kanałów RSS do publikowania ko-
munikatów, średnia ocena tutaj to 0,39 punktu na 2 możliwe. Ra-
port roczny w wersji online to nadal dodatek jednak coraz więcej 
spółek decyduje się na skorzystanie z tej formy komunikacji wyni-
ków, wg badania w tym roku 20 spółek opublikowało taki raport, 
dla porównania w ubiegłym roku było to 16 spółek.

Kategoria D – Marketing

Wykres nr 58: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii D - Marketing
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97%0,97

0,70

0,39

0,64

0,29

0,11

0,13

0,63

70%

34%

64%

29%

11%

13%

49%

odsetek spółek spełniających poszczególne kryteria w kategorii średnia ocena spółek uzyskana w danym kryterium100% 1,00

Kategoria C, czyli prezentowanie danych drugiego stopnia, wy-
padła najsłabiej. Pokazała, że jeśli chodzi o dane podstawowe - 
spółki traktują to jako obowiązek i go przestrzegają. Jeśli chodzi o 
coś lekko wykraczającego poza główne informacje, podchodzą do 
tego jak do kwestii ekstra. Na próżno szukać danych dotyczących 
zadłużenia, niekiedy mogą być podane jako jeden ze wskaźników 
finansowych, ale i tak niezmiernie rzadko. Podobnie jeśli chodzi o 
jakiekolwiek wytyczne dotyczące polityki czy wskaźniki wykorzy-
stywane w zarządzaniu ryzkiem. Być może strony w języku polskim 
zawierają tego typu informacje - na stronach angielskich ich znale-
zienie to kategoria odkrycia skarbu. Zdarza się rzadko albo i wcale. 
Podobnie z opisem otoczenia i konkurentów w branży oraz publi-
kowaniem jakichkolwiek prognoz. Brak publikacji jest znakiem, 

że spółka nie wie co chce osiągnąć albo nie wie jak to zmierzyć. 
Inwestor obcojęzyczny zatem nie dowie się, co biznesowo spółka 
chce osiągnąć. Być może przyczyna leży w konieczności dotrzyma-
nia obietnic i zrealizowania zakładanych wyników, w przeciwnym 
razie spółka będzie musiała się tłumaczyć dlaczego się nie udało 
i jak zamierza to zmienić. Nie da się jednak niczym wytłumaczyć 
czemu spółki nie publikują informacji dotyczących modelu bizne-
sowego czy schematu organizacyjnego. Zarówno jedno jak i drugie 
kryterium można przecież zrealizować graficznie w sposób czytel-
ny i obrazowy - tak aby każdy, nawet nie mający zbyt wiele czasu 
użytkownik, zrozumiał - na czym spółka zarabia, co robi i jak jest 
zorganizowana.

max. 2

max. 1

max. 1

max. 2
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Kategoria F - Dane niefinansowe

Efektywność przekazu zmierzyliśmy się pomocą 13 wskaźników. 
Spółki coraz chętniej sięgają po nowoczesne formy takie jak mul-
timedialne prezentacje, interaktywne wykresy czy tabele z danymi 
finansowymi. Standardem będzie się stawać organizacja webca-
stów i czatów z inwestorami, zwłaszcza w okresach raportowania 
danych. Wg badania obecnie czyni to 35 spółek a zatem 50% 
próby.  Cieszy to, że spółki (77% próby) dbają o prezentowanie 
aktualnego kursu akcji.  Być może paradoksalnie zainteresowanie 
nowymi formami przekazu spowodowało jednak, że podstawowe  
i proste sposoby informowania o wynikach spółki  - takie jak  
factsheety, prezentacje, podręcznik dla inwestora czy sekcja  
z pytaniami i odpowiedziami dla wszystkich interesariuszy – są 

nieco zaniedbywane.  Brakuje też wykresów i schematów pokazu-
jących organizację firmy, skład grupy kapitałowej, strukturę władz 
w firmie czy sprawnie utrzymywanego i aktualizowanego archiwum 
z plikami dokładnie opisanymi co do wielkości, typu i formatu. Jeśli 
chodzi o wykresy- jedynie 21 spółek próbuje obrazowo pokazać 
te kwestie organizacyjne, a jeśli chodzi o repozytorium-  jedynie 
27 spółek utworzyło w wersji angielskiej takie miejsce.Najgo-
rzej jednak jest z sekcją FAQ  i podręcznikiem dla inwestorów-  
w obu przypadkach jedynie 12 spólek na 70 badanych pokusiło się 
o umieszczenie tego typu informacji.

Kategoria E – Efektywność przekazu informacji

Wykres nr 59: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii E - Efektywność przekazu informacji

Wykres nr 60: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii F - Dane niefinansowe

0 3,002,001,00

Webcast   

Interaktywne wykresy finansowe

Aktualne wykresy notowań  

Factsheet    

Galeria obrazów - Media 

Inne wykresy: Grupa/Zarząd/Biznes

Pliki: ikony oraz rozmiar plików  

Zaawansowana wyszukiwarka wewnętrzna  

Archiwum główne

Kalendarz wydarzeń korporacyjnych 

Dane finansowe w formacie excel 

Podręcznik dla inwestora 

FAQ 

50%1,09

0,61

1.19

0,24

1,11

0,30

0,43

0,57

0,39

0,70

0,51

0,19

0,17

30%

77%

24%

60%

30%

43%

57%

39%

70%

51%

17%

17%

odsetek spółek spełniających poszczególne kryteria w kategorii średnia ocena spółek uzyskana w danym kryterium100% 1,00

max. 3

max. 3

max. 2

max. 2

max. 1

max. 1

max. 1

0 1,00

CSR – wizja 

Dedykowany kontakt CSR

Mapa interesariuszy

Polityki ekonomiczna, środowiskowa i społeczna 

Raport CSR 

64%

max. 1

0,64

0,19

0,14

0,43

0,10

0,22

19%

14%

43%

10%

22%

odsetek spółek spełniających poszczególne kryteria w kategorii średnia ocena spółek uzyskana w danym kryterium100% 1,00

Kluczowe wskaźniki 
ekonomiczne, środowiskowe oraz społeczne 
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W przeddzień obowiązku raportowania danych pozafinansowych 
ze szczególną uwagą przebadaliśmy strony korporacyjne pod ką-
tem umieszczania tego typu informacji. Kategoria F opiera się na 
6 szczegółowych kryteriach. Niestety średnie wyniki uzyskane w 
tym obszarze są bardzo słabe i skłaniają do pierwszego wniosku- 
skoro firma nie musiała publikować tych danych do tej pory to ich 
po prostu nie publikowała. Dopiero zmiany legislacyjne w sposób 
narzucony skłonią spółki do informowania interesariuszy o kwe-
stiach niefinansowych. Pierwsze spostrzeżenie jest następujące  
- spośród 70 spółek aż 21 nie posiada jakiejkolwiek zakładki, sekcji 
czy punktu mówiącego o kwestiach odpowiedzialności społecznej.  

Pozostałe 49 spółek najczęściej informuje o wizji lub podejściu do 
CSR, następną najczęściej adresowaną kwestią jest opis polityk  
z zakresów ekonomii, środowiska czy polityki społecznej. Słownie 
zatem firmy są skłonne stworzyć takie opisy. Krokiem dalej byłoby 
stworzenie mierników pokazujących jak spółka będzie realizować 
te polityki - ale tutaj niestety czeka nas rozczarowanie- jedynie  
7 spółek tak robi, co stanowi 10% próby. 16 spółek publikuje od-
dzielne raporty z działalności CSR, ale jedynie 14 informuje kto  
w spółce jest osobą kontaktową w obszarze CSR – jest to o tyle 
zdumiewający fakt, iż spółki nie mają żadnego problemu w poda-
waniu osoby kontaktowej z obszaru relacji inwestorskich.  

Sposób organizacji treści na stronie korporacyjnej jest kluczową 
sprawą. Jeśli użytkownik nie wie jak posługiwać się i poruszać po 
stronie - dotarcie do informacji, choćby i były na niej umieszczo-
ne- będzie nieskuteczne. Nawigacja zatem musi być prosta, czy-
telna, intuicyjna. Mamy szereg rozwiązań, które mogą tutaj być 
zastosowane m.in.: menu górne, boczne, czy dodatkowe menu na 
przykład dla dodatkowych narzędzi. Na szczęście większość spółek 
umie tak komponować stronę, aby nawigacja była dla odbiorcy po-
mocna, 66% spółek objętych badaniem spełnia to kryterium. Coraz 
lepiej jest też jeśli chodzi o wersje responsywną, czyli taką która 
jest dostosowana do narządzi mobilnych - tabletów i smartfonów. 
Strona w takiej wersji zawiera wszystkie te same treści co wersja 
desktopowa, ale są one skalibrowane i zaprogramowane tak, aby 

zachować czytelność i strukturę. W tegorocznym badaniu połowa 
spółek mogła powiedzieć o sobie- tak, nasza strona jest respon-
sywna. Od tego kryterium nie ma odwrotu, jest to nowy standard 
zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę rosnącą liczbę urządzeń mo-
bilnych, w tym smartfonów. Spółki powoli rozpoczynają też przy-
godę z aplikacjami dedykowanymi na urządzenia mobilne, choć na 
razie jest to najsłabiej wypadające kryterium. Zaledwie 4 spółki 
posiadają taką aplikację. Należy przyjąć, że w przyszłości i to kry-
terium będzie wypadało coraz lepiej gdyż spółki coraz częściej po-
szukują nowych efektywnych kanałów komunikacji. Aplikacja jest 
jednym z nich. Na koniec warto też wspomnieć o udogodnieniach 
dla osób niepełnosprawnych. Badanie sprawdzało 2 kryteria- nadal 
jest jednak duże pole do poprawy w tym względzie.  

Kategoria G – Dostęp

Kategoria H – Formaty

Wykres nr 61: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii G - Dostęp

Wykres nr 62: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii H - Formaty

0 1,00

Czytelna intuicyjna nawigacja 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

Kontrast 

Wersja responsywna

Aplikacja dedykowana na urządzenia mobilne

66%

max. 1

0,66

0,21

0,36

0,50

0,06

21%

36%

50%

6%

odsetek spółek spełniających poszczególne kryteria w kategorii średnia ocena spółek uzyskana w danym kryterium100% 1,00

0 2,001,00

Infografiki 

Interaktywne narzędzia i wykresy 

Materiały video

40%

max. 2

0,50

0,53

0,51

41%

37%

odsetek spółek spełniających poszczególne kryteria w kategorii średnia ocena spółek uzyskana w danym kryterium100% 1,00
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Kategoria H obejmuje kryteria różnych rodzajów treści. Infografiki 
to zwizualizowane grafiki, obrazy lub schematy zaprogramowane 
tak aby były interaktywne. Infografiki atrakcyjnie przekazują treści 
które w sposób opisowy zabrałyby zbyt dużo miejsca i nie byłyby 
czytelnie pokazane. Interaktywne narzędzia i wykresy to dodatko-
we aplikacje wewnątrz strony pokazujące na przykład kurs akcji, 
kalkulator wypłaty dywidend, wartość inwestycji czy dowolne inne 
dane pokazane w animowany sposób. Przy okazji takich rozwiązań 
to użytkownik decyduje co chce zobaczyć, dlatego wykresy i inne 
narzędzia najczęściej mają wbudowane szereg kategorii do wybo-
ru takich jak obszary, zakres dat, waluta itp. Standardowo tego 
typu narzędzia wykorzystuje się do obrazowego pokazania danych 
finansowych i ich dynamiki za ostatnie kilka lat. Interaktywne  

narzędzia, KPI oraz wykresy uprzyjemniają odbiór skomplikowa-
nych danych finansowych. Ostatnim kryterium są materiały wideo 
- coraz więcej spółek decyduje się na zamieszczenie filmu podsu-
mowującego  działalność firmy, jej wyniki albo pokazującego stra-
tegię i sposób jej realizacji. Rośnie tez ilość materiałów wideo sta-
nowiących na przykład transmisję z obrad walnego zgromadzenia 
czy ze spotkań z analitykami i  inwestorami. 40% spółek objętych 
badaniem już posiada wszystkie wyżej wymienione formaty na 
swoich stronach korporacyjnych. Jako że koszty wykonania wideo 
dość często są akceptowalne dla spółki a atrakcyjność przekazu w 
tej formie jest nie do przecenienia, popularność tego rozwiązania 
z pewnością będzie rosła.

Dialog to komunikacja prowadzona za pośrednictwem wszystkich 
możliwych kanałów. Spółki bardzo chętnie i dobrze podają kontakt 
do siebie, zamieszczając nie tylko dane teleadresowe, ale również 
mapę dojazdu, czy coraz częściej imienne emaile do managerów 
poszczególnych komórek organizacyjnych. Podobnie jest z kontak-
tem dedykowanych dla takich obszarów jak media czy relacje inwe-

storskie. Dla nieco więcej niż połowy badanych spółek kontakt do 
departamentu IR idzie w parze z newsletterem, na który można się 
zapisać i otrzymywać powiadomienia o najnowszych wydarzeniach 
którymi inwestor może być zainteresowany.  53% spółek objętych 
badaniem utrzymuje konta na portalach mediów społecznościo-
wych, i bardzo często są to konta aktualizowane codziennie.

Tegoroczne badanie bardzo ciężko jest odnieść do ubiegłorocznego 
z racji zmiany ilości kategorii i kryteriów, które wzięliśmy pod uwa-
gę. W tym roku anglojęzyczne strony korporacyjne spółek zostały 
poddane znacznie szerszej i dokładniejszej analizie. Zdecydowaliśmy 
się na to, gdyż komunikacja korporacyjna prowadzona za pośred-
nictwem kanałów cyfrowych nie jest zamkniętą dziedziną. Podlega 
ona zmianom i trendom. Pewne rzeczy z niej znikają, inne stają się 
nowymi standardami. Oprócz tego, że interesariusz może być zain-
teresowany pozyskaniem coraz większej ilości informacji i danych, 
chce też je dostać w prosty, szybki, czytelny i atrakcyjny sposób.

Wygrany może być jednak tylko jeden. Pozycję lidera zachował 
KGHM Polska Miedź. Niemniej konkurencja depcze po piętach. 
Zaledwie jeden punkt mniej zdobył PKN Orlen zajmując drugą 
lokatę. Na medalowym podium zmieściły się jeszcze 2 spółki 
ex aequo, zdobywając po 67 punktów- są to ORBIS oraz GPW. 

Szczegółowe dane na temat rankingu najlepszych 10 spółek  
zawiera tabela poniżej. Można powiedzieć, że grupa spółek zajmu-
jących miejsca od 3 do 10 jest bardzo wyrównana. Różnica punk-
tów między miejscem 3 a 10 to zaledwie 8 punktów, co stawowi 
8% możliwych punktów do uzyskania. Trudno też wskazać jakąś 
konkretną kategorię w której liderzy znacznie odstawaliby od po-
zostałych spółek. Co ważne- nie ma ani jednej kategorii w której 
najlepsza 10-tka miałaby zero punktów, oznacza to że konieczność 
i ważność podawania informacji należących do każdej kategorii są 
dostrzegane przez spółki i adresowane, lepiej lub gorzej. Najwię-
cej punktów średnio spółki zdobyły w kategoriach B- INFORMACJE 
PIERWSZEGO STOPNIA oraz Kategorii E- EFEKTYWNOŚĆ PRZEKAZU 
INFORMACJI, niemniej właśnie te kategorie są najbogatsze w punk-
ty, obie dając możliwość zdobycia po 22 punkty. Najlepiej speł-
nione są wymagania stawiane w badaniu w kategorii A- OGÓLNA 
ZAWARTOŚĆ, tutaj spółki z pierwszej 10-tki zdobyły średnio 8,3 

Kategoria I - Dialog

Podsumowanie

Wykres nr 63: Średnie oceny uzyskane w kryteriach składowych kategorii I - Dialog

0 2,001,00

Kontakt ogólny    

Kontakt dla mediów  

Kontakt dla inwestorów 

Alert email lub sms     

Newsletter Relacji Inwestorskich

Media społecznościowe

94%0.94

0,84

1.21

0,27

0,47

0,81

61%

83%

27%

37%

53%

odsetek spółek spełniających poszczególne kryteria w kategorii średnia ocena spółek uzyskana w danym kryterium100% 1,00

max. 2

max. 3

max. 1

max. 1
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Nazwa Sektor Ranking 2015 Postęp

1. KGHM POLSKA MIEDŹ Surowce 1 0 

2. PKN ORLEN Paliwa 7 5 g

3. ORBIS Hotele i restauracje 23 20 g

4. GPW Rynek kapitałowy 5 2 g

5. CYFROWY POLSAT Media 2 3 h

6. PGNIG Paliwa 11 5 g

7. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA Surowce 8 2 g

8. PGE Energia 18 10 g

9. BUDIMEX Budownictwo 13 4 g

10. ORANGE Telekomunikacja 15 5 g

Kategoria  

Nazwa A  B C D E F G H I Suma 
punktów

1. KGHM POLSKA MIEDŹ 10 22 4 7 17 5 3 5 7 80

2. PKN ORLEN 9 19 2 7 20 4 4 6 8 79

3. ORBIS 9 19 1 6 17 2 4 4 5 67

4. GPW 5 20 3 5 18 4 4 2 6 67

5. CYFROWY POLSAT 10 18 5 6 12 3 4 1 7 66

6. PGNIG 8 19 3 6 12 4 4 3 5 64

7. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA 6 19 3 5 15 4 3 2 7 64

8. PGE 9 16 5 6 14 1 2 3 7 63

9. BUDIMEX 9 17 3 5 10 4 1 4 9 62

10. ORANGE 8 20 2 5 12 3 1 2 6 59

średnia 8,3 18,9 3,1 5,8 14,7 3,4 3,0 3,2 6,7 67,1

mediana 9 19 3 6 14,5 4 3,5 3 7 65

Tabela nr 9: 10 najlepszych spółek w rankingu stron korporacyjnych w języku angielskim

punktu na 10 możliwych. Najsłabiej zrealizowane są kategorie  
C- INFORMACJE DRUGIEGO STOPNIA – średnio jedynie 3 punkty na 
7  możliwych oraz D- MARKETING– zdobyto średnio 5,8 punktu na  
11 możliwych.   

W badaniu nie ma przegranych spółek. Badanie pokazuje stan 
serwisów korporacyjnych na koniec 2015 roku wśród wiodących 
spółek na parkiecie warszawskim. Wyniki mają mobilizować do  
poprawy jakości  i zakresu danych oraz wskazywać jakie obszary 
wymagają ulepszeń, a jakie już obecnie są na bardzo dobrym po-
ziomie.

Obecne zauważalne trendy jeśli chodzi o strony korporacyjne  
i komunikacje korporacyjną - to przede wszystkim rosnąca 
popularność tabletów, smartfonów, urządzeń mobilnych – a 
zatem responsywność stron ponad wszystko. Komplementarnie 
z nią – zaprojektowanie i uruchomienie aplikacji mobilnej. Podob-
nie - niemalże standardowe ulepszenia w postaci dostępu dla osób 
niepełnosprawnych.

Jeśli chodzi o zakres treści – nie zapominajmy o regulacja prawnych, 
jak chociażby dyrektywa  2014/95/UE, która wymusza podniesie 
rangi raportowania danych niefinansowych, co powinno również 
przełożyć się na treści zawarte na stronie korporacyjnej dotyczącej 
obszarów CSR.

Jeśli chodzi o wygląd i skuteczność przekazu - inwestujmy w atrak-
cyjność graficzną i zwiększajmy ilość materiałów wideo, infogra-
fik, interaktywnych narzędzi i wykresów. Odbiorcy z pewnością to 
docenią. Uzupełniajmy dane, których brakuje a które mogą być 
oszukiwane przez interesariuszy.

Spółki, które w tym roku nie zajęły miejsca na podium mają czas 
i mogą spokojnie popracować i ulepszyć swoje strony korporacyj-
nej. Lista kategorii i kryteriów do nich przypisanych może posłużyć 
jako swoisty podręcznik dotyczący modelowej zawartości serwisu 
korporacyjnego. Spółkom z  topowej 10-tki życzymy utrzymania 
wysokich lokat. Konkurencja nie śpi. Najlepszym zatem gratuluje-
my, za słabszych trzymamy kciuki w przyszłym roku.
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Serinus Energy Inc.
Laureat IX edycji Konkursu Złota Strona Emitenta w kategorii „Spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect)"

Serinus Energy to spółka zajmującą się produkcją i poszukiwaniami ropy naftowej oraz gazu, posiadająca udziały w aktywach 
produkcyjnych w Tunezji oraz koncesję poszukiwawczą w Rumunii. Jej akcje notowane są na giełdach w Warszawie i Toronto. 
Większościowym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A., posiadająca ok. 50 proc. akcji spółki. 
Spółka dwukrotnie zdobywała nagrody w konkursie Złota Strona Emitenta: w VII i IX edycji.
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WNIOSKI 5

www.serinusenergy.com

http://www.serinusenergy.com
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WNIOSKI

Jednoznaczna interpretacja wyników IX edycji konkursu Złota Stro-
na Emitenta jest bardzo trudna. Z jednej strony bowiem możemy 
stwierdzić, iż po wielu latach systematycznej (choć powolnej) po-
prawy ocen, ostatnie dwie edycje wskazują na odwrócenie tego 
trendu. Z drugiej strony jednak, wyniki dla poszczególnych spółek 
są tak różnorodne, że należy dokonać głębszej analizy tego pro-
blemu.

Zarówno w skali całej populacji (907 spółek), jak i w rozbiciu na 
poszczególne kategorie konkursowe, rezultaty osiągnięte w ostat-
niej edycji konkursu były istotnie gorsze nie tylko względem roku 
poprzedzającego, ale także w odniesieniu do lat 2014 i 2013. 
Zachowana została standardowa gradacja wyników, tj. najwyższe 
oceny zyskały spółki duże, następnie średnie, małe, notowane na 
rynku NewConnect i spółki zagraniczne. Ważne jest jednak, aby 
interpretując te wyniki brać pod uwagę różną liczebność poszcze-
gólnych kategorii konkursowych, a w szczególności bardzo liczną 
grupę spółek małych (289) i NewConnect (421). Wśród tych grup 
emitentów są bowiem podmioty wzorowo prowadzące interneto-
we relacje inwestorskie, jednak zbyt mało one ważą, aby mogły w 
istotny sposób wpływać na rezultat osiągnięty przez daną grupę.

Spadek punktacji widoczny był w każdym z kryteriów analizowa-
nych na I etapie konkursu, tj. w obszarze komunikacji z inwestorem, 
zawartości informacyjnej i użyteczności serwisów internetowych. 
W szczególności razi spadek zastosowania takich „nowoczesnych” 
środków komunikacji jak transmisje wideo, kanał RSS, czy czaty 
z inwestorami. Średnio spółki publikują zaledwie połowę ocenia-
nych w ramach konkursu rodzajów informacji – wydawałoby się, że 
informacji absolutnie podstawowych dla inwestorów i dostępnych 
dla emitentów, a zatem możliwych do zamieszczenia bez żadnych 
dodatkowych kosztów. Z kolei elementem, który powinien napawać 
optymizmem, jest istotny wzrost punktacji za dwustronną komuni-
kację z inwestorami. 

Ocena jakościowa 55 najlepszych stron internetowych przeprowa-
dzona na II etapie konkursu pozwala jednak stwierdzić, iż mamy do 
czynienia z poprawą jakości internetowych relacji inwestorskich. 
Obserwujemy systematyczny progres w takich obszarach jak: intu-
icyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji; poprawność 
zastosowanych technologii; estetyka strony czy też opinia inwesto-

rów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych. Warto jed-
nak podkreślić, że dużym mankamentem nawet tych najlepszych 
stron internetowych jest niski poziom innowacyjności komunikacji.

Wyniki IX edycji konkursu ZSE pozwalają zatem stwierdzić, iż w 
skali całej populacji mamy do czynienia z pogorszeniem jako-
ści internetowych relacji inwestorskich, jest jednak grupa spółek 
(niestety malejąca), które poprawiają komunikację z inwestorami. 
W roku 2014 ponad połowa emitentów (458) poprawiła swój po-
przedni rezultat z I etapu konkursu, w roku kolejnym było ich 267, 
a w ostatniej edycji już tylko 137. W ciągu tych 4 lat zaledwie 12 
spółek rokrocznie poprawiało swoje oceny. Biorąc pod uwagę, iż 
zdecydowana większość emitentów ma jeszcze bardzo duży poten-
cjał do poprawy, skala progresu wydaje się dalece niezadowalająca.

Bardzo istotnym mankamentem konkursu jest brak benchmar-
ku zewnętrznego. Mankament ten jest w pewnym zakresie (tj. w 
odniesieniu do 70 największych spółek) wyeliminowany poprzez 
dokonanie oceny z perspektywy kryteriów stosowanych na ryn-
kach rozwiniętych. Niestety, najlepsza ze spółek zdobyła 80% 
możliwych punktów, a mediana wyniosła 65%. Zaskakujące są 2 
wnioski płynące z tego badania. Po pierwsze, wiele z tych bra-
kujących punktów spółki mogą zdobyć praktycznie bez żadnego 
wysiłku, gdyż nie wymagają one przebudowy strony internetowej 
czy opracowywania kosztownych analiz, a jedynie zamieszczenia 
informacji, które są w posiadaniu spółek i nie stanowią jakiejkol-
wiek tajemnicy handlowej. Po drugie natomiast, wykaz tych nie-
dociągnięć jest rokrocznie dostępny i jest praktycznie niezmienny 
– emitenci mają jasno wskazane, jakiego rodzaju zmiany spowo-
dowałyby lepsze ich postrzeganie przez zagranicznych inwestorów, 
ale z jakiegoś powodu tego nie robią.
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PKP CARGO S.A.
Nagroda specjalna InfoStrefa S.A.  za prowadzenie relacji inwestorskich przy wykorzystaniu nowoczenych metod komunikacji internetowej

Grupa PKP CARGO to największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. W 2015 roku osiągnęliśmy 
4,55 miliardów złotych przychodu i przewieźliśmy 116,3 mln ton towarów. Przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego Polski, nieustannie 
rozwijając własny potencjał i kompetencje.

www.pkpcargo.com

http://www.pkpcargo.com
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2013 2014 2015 2016

maksimum  
dla danego roku

42 40 39 42

Grupa spółek Średnia arytmetyczna

duże
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
33,0

80,4%
33,9

84,8%
34,3

87,9%
30,8

73,3%

średnie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
26,8.
65,3%

28,1
70,1%

29,6
76,0%

26,0
61,8%

małe
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
25,8

62,8%
25,8

64,6%
24,5

62,7%
22,2

52,8%

NewConnect
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
18,0

44,0%
18,1

45,1%
16,5

42,3%
13,7

32,7%

zagraniczne
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
13,9

34,0%
15,3

38,3%
12,4

31,8%
10,1

24,0%

wszystkie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
21,9

53,5%
22,1

55,2%
20,5

52,5%
18,3

43,6%

Mediana

duże
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
34,0

82,9%
35,0

87,5%
34,5

88,5%
31,0

73,8%

średnie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
27,0

65,9%
29,0

72,5%
30,8

78,8%
25,5

60,7%

małe
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
26,0

63,4%
26,0

65,0%
25,0

64,1%
22,5

53,6%

NewConnect
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
18,0

43,9%
18,0

45,0%
16,0

41,0%
14,0

33,3%

zagraniczne
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
12,5

30,5%
14,0

35,0%
11,0

28,2%
7,0

16,7%

wszystkie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
22,0

53,7%
22,0

55,0%
20,0

51,3%
18,0

42,9%

Dominanta

duże
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
29,0

70,7%
37,0

92,5%
34,5

88,5%
34,0

81,0%

średnie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
25,0

61,0%
25,0

62,5%
33,0

84,6%
26,0

61,9%

małe
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
29,0

70,7%
27,0

67,5%
20,0

51,3%
23,0

54,8%

NewConnect
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
19,0

46,3%
19,0

47,5%
14,0

35,9%
12,0

28,6%

zagraniczne
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
6,0

14,6%
9,0

22,5%
9,0

23,1%
6,0

14,3%

wszystkie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
19,0

46,3%
25,0

62,5%
14,0

35,9%
20,0

47,6%

Tabela nr Z1: Wyniki I etapu wg kategorii konkursowych w edycjach 2013, 2014, 2015, 2016
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2013 2014 2015 2016

maksimum  
dla danego roku

42 40 39 42

Grupa spółek Ocena maksymalna

duże
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
40,0

97,6%
40,0

100,0%
39,0

100,0%
41,0

97,6%

średnie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
39,0

95,1%
39,0

97,5%
38,5

98,7%
39,0

92,9%

małe
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
41,0

100,0%
39,0

97,5%
38,0

97,4%
37,5

89,3%

NewConnect
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
41,0

100,0%
39,0

97,5%
36,0

92,3%
35,0

83,3%

zagraniczne
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
37,0

90,2%
34,0

85,0%
32,5

83,3%
35,0

83,3%

wszystkie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
41,0

100,0%
40,0

100,0%
39,0

100,0%
41,0

97,6%

Ocena minimalna

duże
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
18,0

43,9%
23,0

57,5%
23,0

59,0%
16,0

38,1%

średnie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
10,0

24,4%
10,0

25,0%
16,5

42,3%
14,0

33,3%

małe
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
1,0

2,4%
2,0

5,0%
0,0

0,0%
0,0

0,0%

NewConnect
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
0,0

0,0%
0,0

0,0%
0,0

0,0%
0,0

0,0%

zagraniczne
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
0,0

0,0%
1,0

2,5%
0,0

0,0%
0,0

0,0%

wszystkie
wynik

wynik jako odsetek oceny maksymalnej
0,0

0,0%
0,0

0,0%
0,0

0,0%
0,0

0,0%
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2013 2014 2015 2016

spółki duże

Komunikacja z inwestorem
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

11
6,7

60,8%

11
7,7

69,8%

10
7,5

75,3%

14
7,6

54,6%

Zawartość informacyjna
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

18
14,9

83,0%

16
14,8

92,2%

16
15,0

93,9%

19
16,0

84,3%

Użyteczność serwisu
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

13
11,3

87,1%

13
11,5

88,3%

13
11,7

90,2%

9
7,1

78,9%

Łącznie I etap
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

42
33,0

78,5%

40
33,9

84,8%

39
34,3

87,9%

42
30,8

73,3%

spółki średnie

Komunikacja z inwestorem
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

11
4,1

37,3%

11
4,7

42,9%

10
5,4

54,3%

14
6,1

43,6%

Zawartość informacyjna
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

18
12,3

68,5%

16
12,8

79,7%

16
13,7

85,6%

19
14,1

74,3%

Użyteczność serwisu
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

13
9,7

74,9%

13
10,0

77,0%

13
10,5

80,8%

9
5,8

64,5%

Łącznie I etap
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

42
26,8

63,8%

40
28,1

70,1%

39
29,6

76,0%

42
26,0

61,8%

spółki małe

Komunikacja z inwestorem
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

11
4,0

36,7%

11
4,5

40,6%

10
3,6

36,1%

14
5,0

35,4%

Zawartość informacyjna
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

18
12,0

66,6%

16
11,8

73,6%

16
11,9

74,4%

19
12,7

66,9%

Użyteczność serwisu
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

13
9,1

70,1%

13
8,9

68,7%

13
8,9

68,8%

9
4,7

51,9%

Łącznie I etap
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

42
25,8

61,3%

40
25,8

64,6%

39
24,5

62,7%

42
22,2

52,8%

Tabela nr Z2: Wyniki poszczególnych grup kryteriów w I etapie w ostatnich latach

Załącznik nr 1
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2013 2014 2015 2016

spółki NewConnect

Komunikacja z inwestorem
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

11
3,1

28,0%

11
3,5

31,5%

10
2,8

28,4%

14
3,6

25,7%

Zawartość informacyjna
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

18
8,5

47,0%

16
8,1

50,7%

16
7,8

48,6%

19
7,7

40,5%

Użyteczność serwisu
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

13
5,8

44,6%

13
5,8

44,9%

13
5,9

45,1%

9
2,6

28,4%

Łącznie I etap
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

42
18,0

43,0%

40
18,1

45,1%

39
16,5

42,3%

42
13,7

32,7%

spółki zagraniczne

Komunikacja z inwestorem
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

11
1,9

17,6%

11
2,9

26,4%

10
2,1

21,5%

14
2,7

19,0%

Zawartość informacyjna
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

18
4,1

22,6%

16
4,0

25,0%

16
3,7

23,3%

19
3,4

17,7%

Użyteczność serwisu
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

13
7,5

57,4%

13
8,0

61,3%

13
6,5

50,3%

9
4,3

47,5%

Łącznie I etap
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

42
13,9
33,2

40
15,3

38,3%

39
12,4

31,8%

42
10,1

24,0%

wszystkie spółki

Komunikacja z inwestorem
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

11
3,6

33,1%

11
4,1

37,3%

10
3,4

33,7%

14
4,4

31,7%

Zawartość informacyjna
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalne

18
10,1

55,9%

16
9,8

61,1%

16
9,6

60,1%

19
10,1

53,0%

Użyteczność serwisu
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

13
7,6

58,6%

13
7,6

58,5%

13
7,5

57,7%

9
3,9

43,5%

Łącznie I etap
ocena maksymalna

średni wynik
średni wynik jako % oceny maksymalnej

42
21,9

52,2%

40
22,1

55,2%

39
20,5

52,5%

42
18,3

43,6%
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Tabela nr Z3: Wyniki II etapu w poszczególnych kategoriach konkursowych w edycji 2016 

Tabela nr Z4: Lista spółek ocenianych w badaniu serwisów korporacyjnych w języku angielskim

Kategorie Średnia arytmetyczna Mediana Ocena maksymalna Ocena minimalna

duże 68,63 68,38 74,91 63,20

średnie 60,05 60,02 70,30 50,24

małe 58,47 61,00 68,01 45,48

NewConnect 54,78 59,30 67,02 42,11

zagraniczne 49,71 48,87 61,91 42,38

wszystkie 58,51 60,21 74,91 42,11

ACTION ING BANK ŚLĄSKI

ALIOR BANK INTEGER.PL

ALUMETAL INTER CARS

AMICA JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

AMREST HOLDINGS SE KERNEL HOLDING

APATOR KGHM POLSKA MIEDŹ

ASSECO POLAND KOFOLA

BANK BPH KOGENERACJA

BANK HANDLOWY KRUK

BANK MILLENNIUM LC CORP

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA LPP

BANK POLSKA KASA OPIEKI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA

BANK ZACHODNI WBK MAGELLAN

BORYSZEW MBANK

BUDIMEX NETIA

CD PROJEKT NEUCA

CIECH NG2 - CCC

CYFROWY POLSAT ORBIS

ECHO INVESTMENT PELION

ELEKTROBUDOWA PFLEIDERER GRAJEWO

ELEMENTAL HOLDING PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

EMPERIA HOLDING PKN ORLEN

ENEA PKP CARGO

ENERGA POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 

EUROCASH POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI

FAMUR POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

FARMACOL SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK

FORTE STALPRODUKT

GETIN NOBLE SYNTHOS

GPW TAURON POLSKA ENERGIA 

GRAJEWO TELEKOMUNIKACJA POLSKA

GRUPA AZOTY TVN

GRUPA KĘTY WAWEL 

GRUPA LOTOS WORKSERVICE

GTC ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN (ZEPAK)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Dostępność serwisów i aplikacji - wyzwanie i szansa dla przedsiębiorstw

Opracowanie autorstwa ekspertów Fundacji Integracja

Dostępność serwisów internetowych i aplikacji mobilnych to możli-
wość swobodnego obsłużenia ich przez każdego, kto jest w stanie 
korzystać z komputera, tabletu czy smartfona.

To pokazuje, że dostępność dotyczy tak naprawdę niemal każdego 
człowieka, chociaż najczęściej temat prezentowany jest w odnie-
sieniu tylko do osób z niepełnosprawnościami. Jednak szczególnie 
w kontekście rozwiązań cyfrowych, jest to pojęcie wykraczające 
szeroko poza kwestie niepełnosprawności.

Czym jest dostępność

W przypadku serwisów i aplikacji dostępność jest jednym z elemen-
tów projektowania, realizacji i utrzymania tych rozwiązań. Nie stoi 
w kontrze z dobrym designem czy najnowszymi trendami techno-
logicznymi. Jest wręcz odwrotnie — wspiera je aby dać szansę ko-
rzystania z nich jak największej grupie odbiorców. 

Dostępność odnosi się zarówno do warstwy technicznej jak oraz 
treściowej serwisów i aplikacji. Tylko równoczesna dostępność obu 
tych warstw daje każdemu użytkownikowi możliwość swobodnego 
korzystania z danego rozwiązania.

Oznacza to, że dostępność nie kończy się w momencie urucho-
mienia np. serwisu internetowego. Powinna być utrzymywana w 
ramach codziennej pracy nad dostępnością publikowanych w nim 
treści. 

Kto orzysta na dostępności

Dobrze zaprojektowana dostępność jest uniwersalna i korzystają z 
niej wszyscy. Dla jednych jest ona niezbędna, dla innych pomocna, 
a jeszcze innym poprawia komfort korzystania z produktów, usług 
czy rozwiązań.

Przykładowo, z pochylni na dworcach kolejowych korzystają zarów-
no osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, podróżni z 
walizkami na kółkach, rodzice z małymi dziećmi czy seniorzy. 

Analogicznie jest z rozwiązaniami cyfrowymi. Z dobrego kontrastu 
treści w serwisie czy aplikacji korzystają zarówno osoby słabowi-
dzące, seniorzy jak i użytkownicy urządzeń mobilnych niejedno-
krotnie obsługujący je w ruchu i przy niesprzyjającym oświetleniu 
ekranu smartfona. 

Samych osób niepełnosprawnych jest w Polsce ok. 4,5 mln. Są 
wśród nich m.in. osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, 
niepełnosprawne ruchowo czy niepełnosprawne intelektualnie.

Brakuje badań, które jednoznacznie odpowiedzą na pytanie dla 
ilu dokładnie z tych 4,5 mln osób dostępność jest niezbędna. Nie-
mniej jednak nawet gdyby przyjąć, że dotyczy to tylko połowy osób  
z niepełnosprawnościami to i tak będzie to 2 razy więcej osób niż 
np. „frankowiczów” (na koniec 2015 r. było to 1,081 mln osób). 
To naprawdę bardzo liczna grupa potencjalnych klientów, o których 
potrzeby warto zadbać. 

Do tego dochodzą seniorzy, których z roku na rok przybywa.  
To także wspomniani użytkownicy smartfonów i tabletów, za po-
średnictwem których to urządzeń generowane jest w Polsce 50% 
ruchu w Internecie. Można do tego doliczyć także użytkowników 
wyszukiwarek internetowych. Dlaczego? Część z technicznych wy-
magań dostępności ma wpływ na pozycjonowanie. Wyszukiwarki 
analizują treści serwisów bazując na identycznych elementach 
jak… czytniki ekranów osób niewidomych. 

Dostępność dotyczy naprawdę każdego z nas. 

Jak dostępność wpływa na przedsiębiorstwa

Dostępność = otwarcie na nowych klientów
Nie sposób wskazać dla ilu osób kwestia dostępności decyduje o 
wyborze jakiegoś serwisu czy aplikacji. Obecne narzędzie analitycz-
ne nie są w stanie odróżnić np. użytkowników pełno- od niepełno-
sprawnych. Niemniej jednak ruchy klientów są zauważalne. 

W Polsce w ostatnich latach widać to było dobrze na przykładzie 
dwóch banków i ich niewidomych klientów. Wprowadzenie nowego 
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niedostępnego systemu transakcyjnego przez jeden z nich spowo-
dowały zdecydowany odpływ klientów. W drugim przypadku, wo-
kół dostępności została zbudowana cała strategia komunikacyjna, 
która przełożyła się na wzrost liczby klientów niewidomych. 

Dostępność = nowe produkty
Dostępność serwisów i aplikacji, to doskonała podstawa do ofero-
wania za ich pośrednictwem nowych, specjalistycznych produktów 
i usług dedykowanych np. dla osób z niepełnosprawnościami.

Potencjał ten dostrzegli między innymi, ubezpieczyciele, biura 
podróży, apteki internetowe czy firmy telekomunikacyjne. Część  
z oferowanych przez te podmioty produktów jest dedykowana spe-
cjalnie dla np. użytkowników niesłyszących, seniorów czy osób po-
ruszających się na wózkach. Promocja i dystrybucja tych produktów 
jest możliwa właśnie za pomocą dostępnych serwisów i aplikacji.

Dostępność = zgodność z prawem 
Część podmiotów ma prawny obowiązek zapewnienia dostępności 
swoich serwisów internetowych. Dotyczy to na przykład wszystkich 
instytucji realizujących zadania publiczne i wynika z Rozporządze-
nia o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Identyczny obowiązek 
mają firmy telekomunikacyjne działające w Polsce. 

Aktualnie dobiegają końca prace nad Europejską Dyrektywą o Do-
stępności, która zobowiązanie do tworzenia dostępnych rozwiązań 
cyfrowych będzie nakładać na wszystkie firmy i podmioty korzysta-
jące ze środków unijnych.

Jak sprawnie wdrożyć dostępność

Świadoma decyzja i plan
Wdrażanie dostępności serwisu lub aplikacji oznacza zmiany. Zmia-
ny mogą dotyczyć zarówno warstwy technicznej jak i treściowej 
tych rozwiązań. To z kolei wiąże się z decyzją np. o innej organiza-
cji pracy czy innych wymaganiach dla podwykonawców.

Dla skoordynowania tych prac niezbędny jest realny plan i harmo-
nogram zmian. Warto wykorzystać te ustalenia również w komuni-

kacji z użytkownikami — otwarcie mówiąc co już udało się zrobić 
dla dostępności, a nad czym jeszcze pracujemy. 

Kompleksowość
Jeżeli zależy nam otwarciu się na nowych klientów, to musimy 
myśleć nie tylko o dostępności serwisów ale o dostępności całych 
usług. 

Dostępny serwis informacyjny może być początkiem. Jednak bez 
dostępnego system transakcyjnego czy modułu e-sprzedaży lub w 
pełni dostępnych formularzy do pobrania, trudno będzie mówić o 
nowej jakości.   

Ponieważ wykonanie tych prac nie zawsze jest możliwe jednocze-
śnie, powraca kwestia odpowiedniego planu i harmonogramu dzia-
łań. 

Im wcześniej tym lepiej. 
Z dostępnością nie można czekać na ostatnią chwilę. Najczęściej 
kończy się to wówczas audytem, z którego wynika, że większość 
elementów nowego serwisu lub aplikacji wymaga zmiany. To z kolei 
oznacza dodatkowe koszty i czas. 

Włączając myślenie o dostępności już na etapie projektowania no-
wego rozwiązania, można uniknąć większości problemów. 
Oczywiście poprawa dostępności rozwiązań już istniejących także 
jest możliwa ale najczęściej trudniejsza.

Wsparcie specjalistów 
Przy wdrażaniu dostępności warto korzystać ze wsparcia specjali-
stów z tego zakresu. 
Zróżnicowanie samych choćby użytkowników niepełnosprawnych, 
ich technik korzystania z komputerów czy urządzeń mobilnych oraz 
obsługiwanych technologii asystujących jest bardzo duże. 
Specjaliści ds. dostępności mogą pomóc w zebraniu tego w całość, 
ale także w doborze odpowiednich metod badawczych, planowaniu 
prac, czy wypracowaniu konkretnych rozwiązań.
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Otrzymane punkty Monit24.pl zostały następnie przeliczone 
na punktacje ZSE w skali 0 do 2 wg następującego przelicznika

Tabela nr Z7: Przelicznik punktów Monit24.pl na punkty ZSE

 Punkty Monit24.pl Punkty ZSE 

8 d0 10 2

5 do 7 1

poniżej 5 0

W powyższym kryterium badane były 2 składowe elementy działa-
nia serwisów www spółek: poziom dostępności oraz szybkość dzia-
łania. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 2 w zależności 
od tego jak strona była dostępna i jak szybko działała przez okres 
badania. Aby obiektywnie zmierzyć badane parametry, połączenia 
do serwisów były wykonywane z 2 stacji monitorujących w Polsce 
i jednej za granicą. 

Strona uznawana jest za działającą jeśli w danym momencie jest 
dostępna z 2/3 lokalizacji sprawdzających. Sprawdzenia były do-
konywane przez całą dobę w kilkuminutowych odstępach czasu. 
Maksymalną liczbę punktów otrzymywały serwisy, które przekra-
czały zarówno próg dostępności 99,90% jak i wykazywały szyb-
kość odpowiedzi serwera na poziomie do 250 ms.

Poniżej prezentujemy tablice przeliczników w punktacji wyko-
rzystanej w kategorii dostępności i szybkości działania serwisów 
internetowych badanych w ramach tegorocznej edycji konkursu 
Złota Strona Emitenta. 

Pierwszą tabelę stanowią punkty przyznawane za szybkość dzia-
łania. System przeliczał czas odpowiedzi serwerów wg poniższej 
tabeli na punkty Monit24.pl w skali od 0 do 5. Suma punktów za 
szybkość działania i za dostępność (wg drugiej tabeli) ostatecznie 
przeliczana jest na punkty ZSE w skali 0-2 (przelicznik na końcu 
strony).

Tabela nr Z5: Punktacja Monit24.pl za szybkość działania Tabela nr Z6: Punktacja Monit24.pl za dostępność

Szybkość odpowiedzi serwera [ms]
 Punkty Monit24.pl

od  do

0 150 5

150 250 4

250 500 3

500 1000 2

> 3000 0

Poziom SL [%]  Punkty 
Monit24.pl

Przestój w skali miesiąca
 w minutachod  do

99,99 100 5 0 – 1

99,99 99,90 4 1 – 3

99,90 99,60 3 3 – 5

99,60 99,30 2 5 – 10

99,30 99,00 1 10 – 15

< 99,00 0 >120

ZAŁĄCZNIK NR 3

Opis metodologii badania dostępności stron internetowych  
w IX edycji konkursu Złota Strona Emitenta



89

Dokładne i ciągłe monitorowanie parametrów Service Level  
i szybkości odpowiedzi serwisów odpowiednimi narzędziami jest 
kluczowe. Testy dostępności i szybkości w konkursie ZSE są wy-
konywane przez firmę Monit24.pl Sp. z o.o. od lat zajmującej się 
zagadnieniami monitorowania systemów webowych i hostingu 
zarządzanego wysokiej dostępności. Prowadzenie zewnętrznego 
monitorowania serwisów internetowych narzędziem monit24.pl 
pozwala  na:
 
•  Dostarczenie rzetelnych informacji o poziomie Service Level do-

stępności stron, z wielu lokalizacji w Polsce i na świecie, podłą-
czonych do różnych łącz operatorów internetu. Raporty dostęp-
ności są podstawą do weryfikacji umów Service Level Agreement 
i kontroli działów utrzymania systemów.

•  Ciągły monitoring niezależny od badanej infrastruktury – nawet 
gdy awarii ulegną wewnętrzne systemy monitorowania, nieza-
leżny system z zewnątrz wykryje, zdiagnozuje i powiadomi o 
awarii odpowiednie osoby.

 
•  Badanie końcowego efektu działania monitorowanych zasobów 

– tzw. End-user experience monitoring – strona jest sprawdzana 
z punktu widzenia zewnętrznego użytkownika korzystającego z 
serwisu, a nie od wewnątrz, dzięki temu odzwierciedla to jak 
użytkownicy widzą badany serwis.

Tabela nr Z6: Punktacja Monit24.pl za dostępność
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ZAŁĄCZNIK NR 5

Regulamin Konkursu Złota Strona Emitenta IX 
na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej.

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdo-
wych z siedzibą przy ul. Nowy Świat 35 lok. 5A w Warszawie, zwa-
ne dalej SEG.

§ 2. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych witryn internetowych 
notowanych spółek w następujących kategoriach:
•  Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40
•  Polskie spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80
•  Polskie spółki notowane na GPW nie należące do indeksów 

WIG20, mWIG40 i sWIG80
•  Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect,
•  Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie  

(w tym na rynku NewConnect).

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do spółek polskich i zagranicznych, któ-
rych akcje w dniu 31 sierpnia 2015 roku są notowane na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku New-
Connect. Spółki zagraniczne rozumiane są jako spółki z siedzibą 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4. ZASADY WYŁONIENIA NOMINATÓW I LAUREATÓW

1. Uczestnictwo w konkursie nie wymaga zgłoszenia.

2.  Postępowanie konkursowe poprzedzone będzie podzia-
łem emitentów na 5 kategorii konkursowych. Spół-
ki zostaną przyporządkowane do następujących kategorii: 
•  polskie spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40

 •  polskie spółki należące do indeksu sWIG80
 •  polskie spółki notowane na GPW nie należące do indeksów 

WIG20, mWIG40 i sWIG80
 •  polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect
 •  spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym 

NewConnect) 
 •  Podstawą przydzielenia do danej kategorii jest przynależność 

do danego indeksu lub rynku wg stanu na 31 sierpnia 2015 r.

3. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach.

4.  Etap pierwszy postępowania konkursowego przeprowadzony 
będzie przez pracowników Biura SEG oraz osoby wskazane przez 
SEG.

5.  Etap pierwszy obejmuje wstępną kwalifikację wg prostego for-
mularza zawierającego 3 pytania zamknięte, którym przypisane 
zostały wagi podane w nawiasach:

a) Komunikacja z Inwestorem (14)
 •  Jak szybko spółka odpowiada merytorycznie na zapytanie do-

tyczące relacji inwestorskich przekazane za pośrednictwem 
strony internetowej? (6)

 •  Wykorzystanie wideo: transmisje lub nagrania wideo z wyda-
rzeń korporacyjnych lub link z materiałami do stron interne-
towych, które je zamieszczają (1)

 •  Czy spółka w prowadzeniu relacji inwestorskich wykorzystuje 
nowoczesne sposoby komunikacji z inwestorami (6), w tym:

    1. RSS (1)
    2.  zamieszczanie treści przy pomocy zewnętrznych narzędzi 

(np. zamieszczanie prezentacji poprzez Slideshare lub Sli-
derocket, zamieszczanie danych finansowych lub operacyj-
nych w formacie np. .xlsx) (1)

    3.  linki do wątków na inwestorskich forach dyskusyjnych po-
święconych spółce (1)

    4.  zapisy czatów inwestorskich organizowanych przez spółkę 
lub linki do zewnętrznych portali, na których umieszczone 
są zapisy czatów (1)

    5.  uczestnictwo w mediach społecznościowych (np. prowa-
dzenie bloga inwestorskiego/korporacyjnego, Twitter, Lin-
kedIn, Facebook itp.) (2)

 •  Czy na stronie spółki widnieje kontakt dedykowany dla inwe-
storów? (1) 

b)  Zawartość Informacyjna (20)
 Czy na stronie są zamieszczone:
 •  podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności sta-

tut i regulaminy organów spółki (1)
 • życiorysy zawodowe członków organów spółki (1)
 • raporty bieżące (1)
 • raporty okresowe (1)
 • roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1)
 •  informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusz 

dominującego lub akcjonariuszy znaczących (1)
 • kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1)
 • podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1)
 • aktualności (1)
 • opinia Biegłego Rewidenta (1) 
 •  szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym Wal-

nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1)
 • wykres notowań spółki (dzień , miesiąc, rok) (1)
 • prezentacje inwestorskie (1)
 • komunikaty i informacje prasowe (1)
 •  czy na stronie zamieszczono odnośniki do stron innych insty-

tucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII) (2)
 •  Informacje o polityce dywidendowej i/lub wypłaconych histo-

rycznie dywidendach (1)
 •  Podstawowe dane na temat akcji spółki (kod ISIN akcji, ticker, 

przynależność do indeksów) (1)
 •  Kryterium dla polskich spółek należących do indeksów WIG20, 

mWIG40, sWIG80: Pokrycie analityczne: lista analityków przy-
gotowujących raporty analityczne o spółce lub lista raportów 
analitycznych wydanych na temat spółki (1)

 •  Kryterium dla polskich spółek nienależących do indeksów 
WIG20, mWIG40,
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 •  WIG80 oraz dla polskich spółek notowanych na rynku alter-
natywnym NewConnect oraz dla wszystkich spółek zagranicz-
nych notowanych na GPW w Warszawie (w tym na rynku New-
Connect): Informacje o rynku, na którym działa spółka (1)

c) Użyteczność serwisu (11)
 • Czy strona dostępna jest w języku angielskim. (3)
 •  Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści zawartych 

na stronie? (5)
 • Dostępność stron www (2)
 •  Wersja mobilna serwisu (strona responsywna lub odrębna wer-

sja mobilna) (1)

6.  Etap pierwszy zakończony będzie wyborem po 10 stron, które 
uzyskały największą liczbę punktów w każdej z 5 kategorii kon-
kursowych. W sytuacji gdy najniższa liczba punktów kwalifiku-
jąca stronę do II etapu zostanie przyznana większej liczbie oce-
nianych stron, do II etapu kwalifikują się w pierwszej kolejności 
te spółki spośród wszystkich, które uzyskały taką samą ocenę, 
które osiągnęły krótszy czas odpowiedzi na zapytanie. Jeśli roz-
strzygnięcie na podstawie tego kryterium nie będzie możliwe, 
do II etapu przechodzą wszystkie strony, które uzyskały najniż-
szą liczbę punktów kwalifikującą stronę do II etapu. 

7.  Etap drugi polegać będzie na wyłonieniu po trzech nominatów 
do nagrody w każdej z 5 kategorii konkursu. Wyłonienia no-
minatów dokonuje Jury konkursowe, złożone ze specjalistów w 
9 dziedzinach, do 4 osób w każdej z dziedzin. Wyboru składu 
Jury dokonuje Organizator. Każdy z uczestników zespołu Jury 
ocenia strony wg kryterium zgodnego z własną specjalnością i 
przypisuje jej ocenę punktową (0-10 pkt.). Maksymalna liczba 
punktów, jakie może zdobyć strona w II etapie wynosi 90, po 10 
punktów w każdej kategorii, będących sumą średnich arytme-
tycznych uzyskanych w każdym z 9 kryteriów. 

8.  Kategorie oceny w etapie II: 
 • Jasność komunikatu, zawartość informacyjna
 • Komunikacja z inwestorem
 • Innowacyjność komunikacji
 • Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji
 • Poprawność zastosowanych technologii
 • Estetyka strony
 • Opinia inwestorów indywidualnych
 • Opinia inwestorów instytucjonalnych
 • Opinia inwestora zagranicznego 

9.  W przypadku, gdyby pełna ocena w którymkolwiek z kryteriów 
nie była możliwa, Organizator podejmie stosowne działania, 
mając na względzie konieczność zapewnienia sprawiedliwego 
rozstrzygnięcia.

10.  Drugi etap postępowania konkursowego prowadzi do wyłonie-
nia w każdej grupie trzech nominatów do nagrody. W sytuacji 
gdy najniższa liczba punktów kwalifikująca stronę do III etapu 

zostanie przyznana przez członków jury większej liczbie ocenia-
nych stron. Do III etapu kwalifikują się wszystkie strony, które 
uzyskały najniższą liczbę punktów kwalifikującą stronę do III 
etapu. Do etapu trzeciego kwalifikuje się łącznie 15 spółek lub 
więcej – stosownie do postanowień w zdaniu poprzedzającym.

11.  Etap trzeci polega na wskazaniu pięciu laureatów konkursu 
przez Kapitułę konkursową. Wyboru składu Kapituły dokonuje 
Organizator.

§ 5. WYNIKI KONKURSU 

1.  Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej z 5 kategorii konkurso-
wych otrzymają Statuetki „Złota Strona Emitenta”.

2.  Spółka, która została wskazana przez Kapitułę konkursu jako 
laureat w każdej z 5 kategorii konkursowych, do czasu roz-
strzygnięcia kolejnej edycji Konkursu ma prawo posługiwać się 
tytułem laureata we wszelkich materiałach informacyjnych i 
reklamowych.

3.  Spółka, której witryna internetowa uzyska nominację do nagro-
dy (znalazła się w gronie 3 spółek wskazanych przez jury, w każ-
dej z 5 kategorii konkursowych), do czasu rozstrzygnięcia kolej-
nej edycji Konkursu ma prawo posługiwać się tytułem nominata 
we wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych.

4.  Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w 
którejkolwiek z kategorii. 

5 . Z zastrzeżeniem pkt. 1, nie przewiduje się nagród o charakterze 
finansowym lub rzeczowym.

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród indy-
widualnych lub wyróżnień.

§ 6. TERMINY

Etap pierwszy rozpoczyna się 1 września 2015 roku i trwa do 5 
lutego 2016 roku.

Etap drugi rozpoczyna się 15 lutego 2016 roku i trwa do 15 kwiet-
nia 2016 roku.

Etap trzeci rozpoczyna się 15 kwietnia 2016 roku i trwa do 20 
maja 2016 roku.

Konkurs zakończony zostaje ogłoszeniem werdyktu podczas VIII 
Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.

W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo dokonać 
zmian w harmonogramie.
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