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Wstęp
Ideą Konkursu Złota Strona Emitenta było ułatwienie spółkom giełdowym prowadzenia relacji inwe-
storskich poprzez wskazanie możliwości realizacji takich działań za pośrednictwem internetu. Kry-
teria konkursowe ewoluowały w poszczególnych latach, tak aby w jak największym stopniu odno-
sić się do nowych form prowadzenia relacji inwestorskich oraz do niedoskonałości witryn interneto-
wych spółek, zaobserwowanych podczas kolejnych edycji Konkursu. Zmiana kryteriów konkurso-
wych każdorazowo poprzedzona była wnikliwą analizą w/w aspektów, która to stała się podstawą 
cyklicznego opracowywania raportów podsumowujących poszczególne edycje Konkursu.
 
Niniejszy raport zawiera analizę stron internetowych 467 emitentów - wszystkich spółek notowa-
nych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku NewConnect) w dniu  
10 lipca 2009. Podzielony on został na 3 rozdziały. W pierwszym z nich zawarte zostały informacje 
odnośnie celu organizacji Konkursu oraz najważniejsze wnioski wynikające z edycji ZSE 2008 (jako 
baza porównawcza do analizy roku 2009). W rozdziale drugim przedstawione zostały szczegóło-
we wyniki Konkursu ZSE 2009 w podziale na poszczególne etapy, w ramach etapów z uwzględnie-
niem poszczególnych kryteriów oraz poszczególnych kategorii konkursowych. Najbardziej interesu-
jące wnioski (podobnie jak w roku poprzedzającym) dotyczą strony internetowej jako platformy dwu-
stronnej komunikacji z inwestorem. Rozdział trzeci prezentuje zagadnienia związane z przesłanka-
mi modyfikacji kryteriów tegorocznej edycji Konkursu: zmiany technologiczne i nowinki w dziedzinie 
relacji inwestorskich na innych rynkach, najważniejsze niedostatki stron internetowych emitentów 
zidentyfikowane podczas oceny w ramach ZSE 2009 oraz zmiany regulacyjne, których implementa-
cja może być wspomagana za pomocą witryn internetowych spółek.
 
Przedstawiany Państwu raport może być cennym uzupełnieniem wiedzy odnośnie możliwości pro-
wadzenia relacji inwestorskich za pośrednictwem internetu, nie tylko dzięki wskazaniu metod i na-
rzędzi technologicznych służących prowadzeniu takich działań, ale także z uwagi na liczne przykła-
dy – zarówno pozytywne (wskazujące najlepsze wzorce), jak i negatywne (abyśmy mogli uczyć się 
na błędach innych). Wyrażamy nadzieję, iż kolejne edycje Konkursu przynosić będą coraz lepsze 
rezultaty, m.in. dzięki edukacyjnej roli niniejszego raportu.
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Rozdział I

1.1 Cel Konkursu

Witryna internetowa jest nie tylko wizytówką spółki budującą pierwsze wrażenia potencjalnego partne-
ra biznesowego i inwestora, lecz również istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji inwestycyj-
nych. Spółki giełdowe powinny przywiązywać szczególną uwagę, aby ich strony www były wiarygod-
nym źródłem informacji, do którego w pierwszej kolejności sięgają akcjonariusze i inwestorzy. Wiele 
elementów decyduje o tym, czy inwestorzy i akcjonariusze chętnie korzystają ze strony korporacyjnej 
firmy szukając informacji, czy też traktują strony www spółki jako źródło informacji „drugiej kategorii”. 

Konkurs Złota Strona Emitenta został zainaugurowany w 2007 roku celem nakłonienia spółek do 
modyfikacji witryn internetowych i ich efektywnego wykorzystywania. Jak pokazały kolejne lata, rola 
internetu w komunikacji spółki giełdowej z otoczeniem niezmiennie rośnie. 

We wszystkich trzech edycjach, po ogłoszeniu Konkursu, spółki - znając kryteria na miesiąc przed 
dokonaniem oceny - miały czas na modyfikację swoich stron. Taka formuła Konkursu była impulsem 
dla wielu firm, aby zmodyfikować swoje strony internetowe. Poprzez Konkurs Stowarzyszenie stara-
ło się zwrócić uwagę emitentów na rolę internetu we współczesnej komunikacji z inwestorami. Dą-
żono, aby popularyzować idee witryny internetowej jako „punktu dostępu” do wiedzy o spółce gieł-
dowej oraz traktować ją jako platformę komunikacji z inwestorami i klientami.

1.2 Wnioski z Konkursu ZSE 2008 - analiza danych 

Konkurs ZŁOTA STRONA EMITENTA stał się coroczną okazją do oceny komunikacji interneto-
wej emitentów z inwestorami. Poszczególne edycje różniły się zakresem oceny oraz poszczególną 
punktacją. Jednak edycja II i III zawierały takie same kategorie Konkursowe1: 

•	 spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40, 
•	 spółki należące do sWIG80, 
•	 spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów,
•	 spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect.

1 Podstawą do dokonania podziału na kategorie Konkursowe w roku 2008 i 2009 była przynależność do danego indeksu wg stanu na pierwszy 
dzień Konkursu każdej edycji.



Konkurs Złota Strona Emitenta opiera się corocznie na podobnych założeniach i ma na celu za-
chęcenie wszystkich emitentów do wprowadzania modyfikacji i usprawnień na stronach korpora-
cyjnych. W roku 2008, w II edycji Konkursu, zaproponowane zostały podobne zasady oceny jak 
w roku poprzednim, inaugurującym Konkurs. Nadano jednak większe znaczenie interaktywności 
stron. Przeprowadzone podczas Konkursu badanie 425 stron internetowych spółek giełdowych sta-
ło się podstawą do stworzenia pierwszego raportu „Strona www jako element komunikacji spółki 
giełdowej z uczestnikami rynku kapitałowego”, podsumowującego stan komunikacji spółek notowa-
nych na warszawskim parkiecie z inwestorami za pomocą narzędzi interaktywnych. Raport, opubli-
kowany w maju 2009 roku, obejmuje nie tylko podsumowanie wyników z poszczególnych etapów, 
dające obraz jakości witryn internetowych spółek giełdowych, ale również rekomendacje zawarte 
w Modelowym Serwisie Relacji Inwestorskich stworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie. 

Realizacja Konkursu Złota Strona Emitenta 2008 oparta została na 3 etapach różniących się mię-
dzy sobą kryteriami oraz zespołem zaproszonych do oceny ekspertów. 

Na pierwszym etapie ocenie podlegały wszystkie spółki notowane na warszawskiej giełdzie zarów-
no na rynku regulowanym, jak i NewConnect. Największą wagę w tym etapie przyznano interaktyw-
ności strony, jej zawartości informacyjnej zgodnej z wewnętrznymi regulacjami GPW oraz aktualno-
ści zamieszczonych treści. Etap ten miał na celu wyłonienie spośród stron internetowych wszyst-
kich spółek giełdowych, po 10 najlepszych w każdej kategorii, na podstawie obiektywnych kryteriów 
w ocenie zero-jedynkowej. 

Ocena odbywała się według 7 kryteriów dotyczących: merytorycznej odpowiedzi na pytanie przeka-
zane za pomocą strony internetowej, zamieszczenia na stronie podstawowych dokumentów spół-
ki, ujęcia w konstrukcji strony wyszukiwarki zawartych na niej treści, zamieszczenia odnośników do 
stron instytucji rynku kapitałowego, sprawdzenia aktualizacji zakresu treści we wskazanym czasie, 
posiadania przez spółkę angielskiej wersji serwisu oraz informacji o akcjonariuszach. 
Rozkład spółek według kategorii konkursowych przedstawia wykres nr 1.
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Wykres 1. Rozkład spółek wg kategorii konkursowych (ZSE 2008)
 

W ramach I etapu zostało ocenionych 425 spółek, w tym według kategorii:

•	 Spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40 – 60 spółek
•	 Spółki należące do sWIG80 – 80 spółek
•	 Spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów – 225 spółek
•	 Spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect – 60 spółek
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Na I etapie Konkursu maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosiła 36. Najwyższą notę uzy-
skało 10 spółek. Średnia arytmetyczna ocen stron spółek wyniosła 22,03 pkt. 
W grupie spółek najwyżej notowanych, które uzyskały ponad 29 punktów znalazło się 25% spółek, 
zaś 75% spółek otrzymało ocenę powyżej poziomu 15 punktów. Najwyższe oceny otrzymały spółki 
największe, z kategorii WIG20 i mWIG40 gdzie średnia ocen wyniosła 27,92 pkt. Najsłabiej ocenio-
no serwisy spółek należących do kategorii NewConnect, gdzie średnia ocena wyniosła jedynie 16,7 
pkt. W przypadku spółek z kategorii sWIG80 średnia ocena wyniosła 23,26 pkt. Wśród spółek nie-
należących do głównych indeksów, średnia ukształtowała się na poziomie 21,44 pkt. Wyniki te po-
twierdzają sens podziału na kategorie konkursowe.
Szczegółowe wyniki dotyczące punktacji uzyskanej według poszczególnych kategorii przedstawio-
ne zostały w tabeli nr 1 oraz na wykresie nr 2.

Tabela nr 1. Wyniki w poszczególnych kategoriach konkursowych

Kategorie konkursowe
Średnia 

arytmetyczna
Mediana Dominanta 

Spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40 27,92 31 32

Spółki należące do indeksu sWIG80 23,26 22 32

Spółki nie należące do w/w indeksów 21,44 22 22

Spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect 16,7 16 15
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Wykres nr 2. Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych w poszczególnych katego-
riach na I etapie Konkursu (ZSE 2008)

W drugiej edycji Konkursu nadano bardzo duże znaczenie interaktywności strony. Celem pytania 1 
było sprawdzenie jak szybko spółki reagują na zapytanie inwestora. Jako że możliwość szybkiej ko-
munikacji między inwestorem a spółką jest kwestią niezwykle poważną, pytanie to uzyskało istotną 
wagę punktową w całości oceny (28%). 
Merytorycznie na zapytanie od fikcyjnego inwestora w ciągu 24 godzin odpowiedziały 234 spółki, 
w tym 34 w czasie krótszym niż 5 min, a 149 spółek w ciągu godziny. 12 spółek odpowiedziało w cią-
gu kolejnych 48 godzin, a 179 spółek po 48 godzinach lub wcale. 
Wśród spółek, które udzieliły odpowiedzi średni czas oczekiwania na odpowiedź od inwestora wy-
niósł 32 godziny 31 minut. Szybkość odpowiedzi w formie graficznej została zilustrowana na wy-
kresie 3.
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Należy zwrócić uwagę, iż wymogi szybkiej komunikacji z inwestorem i odpowiedzi w ciągu dnia ro-
boczego spełniło 55 % spółek, co pozwala korzystnie ocenić poziom komunikacji, tym bardziej, iż 
20% spółek odpowiedziało w ciągu pierwszej godziny. Niepokojące jest natomiast, że aż 37% spół-
ek nie odpowiedziało w ogóle na zapytanie inwestora, co świadczy o braku możliwości komunikacji 
z tymi spółkami drogą elektroniczną.

Wykres nr 3. Szybkość odpowiedzi spółek na zapytanie fikcyjnego inwestora (ZSE 2008)
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Poza prezentowanymi powyżej wynikami czasu odpowiedzi na zapytanie fikcyjnego inwestora, wie-
le ciekawych wniosków nasunęła ich ocena jakościowa. Konkluzje płynące z tej analizy zostały 
przedstawione poniżej.

W przypadku obsługi relacji inwestorskich przez firmy zewnętrzne związane z kilkoma spółkami 
giełdowymi, wielokrotnie pojawiały się problemy z identyfikacją, której spółki dotyczyło zapytanie. 
Mieliśmy do czynienia z kilkoma rodzajami sytuacji, które nie powinny mieć miejsca ze względu na 
zaburzenia komunikacji spółki z rynkiem oraz negatywne postrzeganie emitenta przez inwestora.
Wśród najczęściej występujących błędów pojawiały się: 
- informacja zawierająca dane innej spółki niż dotyczyło pytanie 
- w odpowiedzi pojawiało się pytanie - „o jaką spółkę chodzi?” 
- przesłanie w odpowiedzi informacji o wszystkich spółkach obsługiwanych przez agencję 
Sytuacja taka powoduje, że inwestor traci zaufanie do komunikacji mailowej, zaś sama komunika-
cja z rynkiem jest nieskuteczna. 

Jednocześnie, byli również przedstawiciele agencji obsługujących relacje inwestorskie kilku spół-
ek, którzy wzorowo za każdym razem odpowiadali na zadane pytania, zarówno pod względem cza-
su, jak i trafności odpowiedzi. Dodatkową trudnością w przypadku tego kryterium był termin zada-
nego pytania. Zgodnie z zamysłem organizatorów Konkursu wypadał on w okresie wakacyjnym. 
W tym aspekcie pojawiły się zastrzeżenia w sytuacji, w której otrzymano informacje o urlopie oraz 
dane osoby, z którą należy się kontaktować w sytuacjach pilnych, co uznano za nieprofesjonalne 
podejście do relacji inwestorskich. Za właściwe uznano natomiast informację o urlopie gdzie zapy-
tanie było automatycznie przesyłane do osoby zastępującej, która odpowiadała na zadane w mailu 
pytanie. Bardzo ważne jest bowiem, aby sezon urlopowy nie był powodem utrudnień w komunikacji 
spółek giełdowych z inwestorami. Zdarzało się również, że w przypadku podanych na stronach ad-
resów ogólnych, a nie imiennych, na jednego maila odpowiadało kilka osób. Taka sytuacja nie po-
winna mieć miejsca, gdyż prowadzi do chaosu informacyjnego. Podobnie jak wykorzystanie adresu 
mailowego inwestora do korespondencji pozakorporacyjnej – przesyłanie informacji typu:
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W pytaniu 2 odniesiono się do rekomendacji przekazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowa-
nych GPW i sprawdzano zawartość informacyjną stron www emitentów w zakresie podstawowych 
dokumentów dostarczających wiedzy o spółce, takich jak: 
a) podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki;
b) życiorysy zawodowe członków organów spółki;
c) raporty bieżące;
d) raporty okresowe; 
e) roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
f) raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach 
Spółek Notowanych na GPW”.

 

Nieodpowiednia komunikacja mailowa moŜe doprowadzić do utraty zaufania 

do firmy i jej pracowników. Jako przykład nieostroŜnego posługiwania się skrzynką 

mailową zamieszczamy poniŜej Ŝyczenia świąteczne, które otrzymał przypadkowo 

Jerzy Nowakowski od przedstawiciela jednej ze spółek. Oczywiście ten skrajny 

przykład został potraktowany przez zespół oceniający jako akcent humorystyczny, 

lecz nie zawsze moŜna liczyć na poczucie humoru odbiorcy wiadomości i tego typu 

pomyłki mogą zostać uznane za  brak profesjonalizmu. 

 

2.2.2.2 Zawartość strony internetowej 
Pytanie 2: „Czy na stronie są zamieszczone:  
 

a) podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy 

organów spółki  
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Wykres nr 4. Komplet dokumentów na stronach spółek wymaganych w pytaniu 2 (ZSE 2008)

Spośród wszystkich emitentów tylko 16% spółek zamieściło komplet wymaganych informacji (patrz 
wykres 4), zaś podstawowe dokumenty ujęło na swoich stronach 85% spółek. Co prawda na witry-
nach internetowych 76% emitentów można znaleźć życiorysy zawodowe członków organów spół-
ki, jednak często nie są one zamieszczane w sekcji poświęconej relacjom inwestorskim, ale w za-
kładkach ogólnych portalu. Ponadto 92% spółek zamieściło również raporty bieżące. Podobnie wy-
glądała sytuacja z raportami okresowymi, które wystąpiły na stronach aż 91% spółek notowanych. 
Zaledwie 1/5 spółek zamieściła na stronach www sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, 
a 71% wszystkich zamieściło raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego. Szczegó-
łowe dane zostały zaprezentowane na wykresach 4a-4f.



Wykresy nr 4a-4f. Wykaz dokumentów na stronach spółek wymaganych w pytaniu 2 (ZSE 2008)
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Kolejne pytanie dotyczyło wyszukiwarki zamieszczonej na portalu, umożliwiającej znalezienie za-
wartych tam treści. Pozytywny wynik wyszukiwania na jakiekolwiek z podanych w kryteriach Kon-
kursowych słów kluczowych skutkował przyznaniem 5 punktów. Zaledwie 45% spółek posiadało na 
swoich stronach działającą wyszukiwarkę treści, co obrazuje wykres nr 5. Bardzo istotną kwestią, 
która nie podlegała ocenie Konkursowej, jest prawidłowe pozycjonowanie wyników wyszukiwania. 
Ten aspekt przez wiele spółek był pomijany – wyniki wyszukiwania były wyświetlane w kolejności 
przypadkowej. 

Wykres nr 5. Wyszukiwarka treści zawartych na stronie (ZSE 2008)

Oceniając kryterium nr 4 poszukiwano odnośników do stron innych instytucji rynku kapitałowego 
(KNF, GPW, SEG). Spółka mogła uzyskać maksymalnie 3 punkty – po jednym punkcie za każdy od-
nośnik. Przyznawano punkty za odnośniki w formie logo + link lub sam link, ich procentowy udział 
obrazują wykresy 6a-6c.
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Wykresy nr 6a-6c. Procentowy udział odnośników do stron instytucji rynku (ZSE 2008)

Analizując spełnienie kolejnego kryterium sprawdzano czy strona jest regularnie aktualizowana. 
Zwracano uwagę czy na stronie znajdują się automatyczne mechanizmy jak np. kursy giełdowe. Ist-
nienie automatycznych mechanizmów aktualizacji lub stwierdzenie ingerencji redaktorskich w cią-
gu ostatnich 3 dni powodowało przyznanie 5 pkt. Aż 85% spośród ocenianych stron było regularnie 
aktualizowanych.
W Konkursie realizowanym w roku 2008 wydzielona angielska wersja witryny spółki nie była narzu-
cona regulacjami GPW, a jedynie wynikała z chęci prezentacji spółki w ujęciu międzynarodowym 
i umożliwienia kontaktu inwestorom zagranicznym. Budującym jest fakt, iż angielską wersję serwisu 
zaprezentowało 68% spółek (patrz wykres nr 7), które podlegały ocenie na etapie I. Jednocześnie, 
biorąc pod uwagę, iż oceniane były jedynie podstawowe informacje o spółce oraz dane kontaktowe 
w języku angielskim wynik jest bardzo słaby. 
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Wykres nr 7. Liczba spółek posiadających angielską wersję serwisu (ZSE 2008)

W ostatnim pytaniu pierwszego etapu sprawdzano czy na stronie znajdują się informacje o struktu-
rze akcjonariatu, dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących, w miejscu wy-
dzielonym – dokument, zakładka, część strony. Kryterium to spełniło 74% ocenianych spółek (patrz 
wykres nr 8), które zamieszczały na swoich stronach informację o strukturze akcjonariatu. 
Wynik ten należy uznać za niezadowalający, gdyż informacja należąca do tak podstawowych, po-
winna być bliska 100%. 



Wykres nr 8. Czy na stronie jest informacja o strukturze akcjonariatu, akcjonariusza dominu-
jącego lub akcjonariuszy znaczących? (ZSE 2008)

W tabeli nr 2 przedstawiono liczbę i procentowy udział spółek spełniających to kryterium w poszcze-
gólnych kategoriach konkursowych.

Tabela nr 2. Liczba i procentowy udział spółek spełniających poszczególne kryteria

Kategorie
Wyszukiwarka 

treści na stronie
Aktualizacje treści 

Angielska wersja 
serwisu

Struktura 
akcjonariatu

WIG20 i mWIG40 41 (68%) 55 (92%) 55 (92%) 52 (87%)

sWIG80 36 (45%) 73 (91%) 60 (75%) 62 (76%)

Nie należące 99 (44%) 188 (84%) 146 (65%) 153 (68%)

NewConnect 15 (25%) 47 (78%) 30 (50%) 46 (77%)

 

Z powyższej tabeli wynika, iż struktura akcjonariatu pojawia się na większości stron spółek z ryn-
ku alternatywnego NewConnect. Jest to bardzo dobry wynik, prównywalny ze spółkami większymi, 
z parkietu głównego.
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Na II etapie Konkursu strony internetowe oceniane były pod kątem 6 kryteriów. Oceny dokonało jury 
składające się z 12 ekspertów. Każdy członek jury oceniał stronę niezależnie w obrębie swojej spe-
cjalności (po 2 jurorów oceniających dane kryterium) w skali od 0 do 10 punktów. Etap II zakończył 
się wyłonieniem po 3 nominatów w każdej z czterech kategorii konkursowych. Skład Jury, kryteria 
oceny oraz najlepsze i najgorsze wyniki zostały przedstawione w tabeli nr 3.
    

Tabela nr 3. Skład Jury, kryteria oceny oraz wyniki spółek 

Kryterium 
oceny

Juror Juror
Najlepsza 

Spółka
Najgorszy 

wynik
Mediana Średnia

1.Jasność ko-
munikatu, za-
wartość infor-

macyjna

Wojciech  
Iwaniuk

Redaktor 
Rzeczpos-

politej

Maciej  
Danielewicz 

Redaktor Naczelny 
Redakcji Ekonomicz-

nej PAP

KGHM SA
(9,90 pkt)

2,90 pkt 8,4 pkt 7,86 pkt

2. Przydatność 
dla inwestora

Wojciech  
Majerkiewicz

Redaktor Gaze-
ty Giełdy  
„Parkiet”

Agata Gorgoń
Wydawca Dnia na 

Rynkach,
Szef Zespołu Produ-
centów TVN CNBC  

Biznes

APATOR SA
(8,15 pkt)

3,05 pkt 6,9 pkt 6,43 pkt

3. Intuicyjność, 
ergonomia, 

zgodność z re-
gułami nawi-

gacji

Eryk  
Orłowski
Dyrektor  

Zarządzający 
Komitywa.com

Michał Parulski
Art Director

Etendard Sp. z o.o.

NETIA SA
(7,50 pkt)

2,85 pkt 5,45 pkt 5,53 pkt

4. Nowocze-
sność zastoso-
wanych tech-

nologii

Robert  
Sobieski

Technology  
Director 

MRM WORL-
D-WIDE 

Sp. z o.o.

Tomasz Kobus
Business Develop-

ment Director  
 Etendard Sp. z o.o.

KGHM SA
(9,00 pkt)

1,75 pkt 3,85 pkt 3,93pkt



5. Dostępność 
stron www

Tomasz  
Kuźniar  

 Kierownik d/s 
utrzymania sie-
ci i systemów
K2 Internet SA

Konrad  
Grzybowski

Kierownik Zespołu 
Wdrożeń Systemów 

i Aplikacji
K2 Internet SA

Fortis Bank 
SA

(9,50 pkt)
0,50 pkt 3,5 pkt 4,12 pkt

6. Estetyka 
stron

Tymoteusz 
Borowski
Student

Akademii Sztuk 
Pięknych

Paweł Śliwiński
Student

Akademii Sztuk 
Pięknych

Zakłady 
Azotowe 

„Puławy” SA
(9,40 pkt)

2,90 pkt 6,75 pkt 6,47 pkt

Przy ocenie I kryterium nasuwały się następujące wnioski:
 
Spółki biorące udział w Konkursie przykładają bardzo dużą wagę do zawartości informacyjnej swo-
ich stron. Zamieszczają bogate informacje o strukturze, akcjonariacie i władzach spółki – przydat-
ne dla inwestorów, a także prezentują jak najszerzej ofertę handlową dla klientów. Dbają o jasność 
i czytelność strony. Emitenci dokładają starań, aby użytkownik – inwestor, analityk rynku czy też 
dziennikarz - mógł szybko i intuicyjnie dotrzeć do szukanych informacji. 

Sposób prezentacji treści jest w większości przypadków zrozumiały i przystępny, nawet w zakresie 
informacji technicznych czy też produktowych. Dane finansowe spółek, określające sytuację i kon-
dycję spółki oraz jej pozycję na rynku są podane w sposób czytelny i łatwo do nich dotrzeć, co jest 
niezmiernie istotne. Większość z nich jest obrazowana graficznie poprzez wykresy bądź zbiorcze 
zestawienia w formie tabelarycznej. 

Dużo spółek zamieszcza na swoich stronach czytelne prezentacje graficzne, na podstawie których 
szybko i wygodnie każdy odbiorca może zapoznać się z aktualnymi danymi i wyrobić sobie pogląd 
o kondycji spółki oraz jej pozycji na rynku kapitałowym.

W większości przypadków strony są na bieżąco aktualizowane, jak również spółki w pełni wywią-
zują się z zadania publikacji na swoich stronach najświeższych raportów i danych finansowych. 
Niezmiernie cennym materiałem jest prezentacja obecnego stanu i kierunków rozwoju branży jak 
i samej firmy wraz z perspektywami rozwoju poszczególnych produktów. Już na niemalże wszyst-
kich stronach spółek, biorąc głównie pod uwagę rynek regulowany, można znaleźć archiwalne wy-
niki finansowe, raporty okresowe i bieżące, a nawet historię spółki począwszy od prospektu emi-
syjnego, przez poszczególne etapy działalności, a skończywszy na aktualnych wynikach i termi-
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narzu ich publikacji. W tej edycji Konkursu zaczęły już obowiązywać pewne standardy narzuco-
ne przez GPW oraz SEG. Spółki zamieszczały coraz częściej na stronie linki do instytucji rynku 
kapitałowego czy też bieżące notowania. Stanowczo uległ również zmianie zakres informacji te-
leadresowych. Na wielu stronach można znaleźć kontakty dla inwestorów i klientów, jak również 
dane teleadresowe dla mediów. Coraz częściej pojawiają się także informacje o osobie odpowie-
dzialnej za kontakt z analitykami. Poprawy komunikacji można również upatrywać w publikacji ar-
tykułów o firmie i wywiadów z przedstawicielami spółki. Taka forma przekazu pojawiła się dopiero 
w tym roku. Jest ona o tyle istotna, iż daje obiektywną, zweryfikowaną ocenę spółki, a często - je-
śli spółka dobrze prowadzi PR – historię istotnych działań i kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. 
Z przeglądu stron wynika, że spółki bardzo poważnie i odpowiedzialnie podchodzą do prezentowa-
nych o sobie informacji, a internet uważają za niezwykle ważne medium, bez którego nowoczesna 
giełdowa spółka nie może obecnie efektywnie funkcjonować.
Niestety ocena według kryterium przydatności stron dla inwestora w roku 2008 nie była jeszcze za-
dowalająca. Informacje o relacjach inwestorskich były jedną z wielu zakładek często nie odnajdy-
wanych intuicyjnie. 
Cieszy natomiast fakt bogatej zawartości merytorycznej. Informacje dla inwestorów są usystematy-
zowane. Bez większych problemów można znaleźć na stronach np. skład zarządu, rady nadzorczej, 
raporty półroczne i kwartalne, notowania, a także rekomendacje analityków. 

W ocenie II kryterium eksperci brali pod uwagę:
- czy na stronie jest aktualny skład zarządu i rady nadzorczej (wraz z życiorysami) oraz struktura 
akcjonariatu (ze zmianami);

- w jaki sposób jest przedstawiona struktura akcjonariatu (sucha informacja czy też czytelny wykres 
np. kołowy);

- czy na stronie są zamieszczone raporty bieżące i raporty okresowe (wraz z datą ich publikacji);

- komunikacja zarządu z inwestorami – czy są komentarze członków zarządu do bieżących notowań 
oraz wyników finansowych spółki;

- czy na stronie są zamieszczone aktualne notowania spółki (np. w formie wykresu);

- czy znajdują się informacje o kontraktach spółki (nie tylko najnowszych) oraz komunikaty prasowe.

We wskazanym powyżej obszarze spółki osiagnęły wysokie wyniki. Jury doceniło zarówno zawar-
tość merytoryczną, jak i właściwe przedstawienie podstawowych informacji o spółce.
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Kolejnym kryterium oceny na tym etapie była „Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawi-
gacji”. W tej kategorii przeprowadzono analizę ekspercką zgodnie z poniższymi kryteriami interak-
cji człowiek - komputer:

•	 Spełnienie podstawowych zasad nawigacji;

•	 Wskazywanie użytkownikowi miejsc, gdzie był, gdzie jest i gdzie może pójść w serwisie;

•	 Zrozumiałość i jednoznaczność tekstów i odnośników występujących na stronie;

•	 Klarowność i przejrzystość strony;

•	 Wyszukiwanie informacji w serwisie;

•	 Łatwość poruszania się użytkownika po stronie;

•	 Czytelność strony, kontrast pomiędzy tłem a tekstem;

•	 Oznaczenie plików do pobrania;

•	 Elementy wpływające na wiarygodność serwisu.

Eksperci większość stron ocenili bardzo pozytywnie:

„Strony spółek, które przez internet realizują inne funkcje niż informacyjna, bardziej dbają o reali-
zację i zadowolenie użytkownika” - stwierdził Eryk Orłowski, Dyrektor Zarządzający Komitywa.com. 
Podczas oceny witryn w tym zakresie pojawiła się jednak duża niespójność. „Większość stron nie 
przestrzegało głównych zasad nawigacji. Słabo oznaczały aktualną pozycję użytkownika, nie wska-
zując stron powiązanych tematycznie, do których można się udać (nawigacja kontekstowa)” - kon-
tynuował Juror. Co prawda większość problemów jest natury kosmetycznej, które łatwo można wy-
eliminować, jednakże utrudniały one dostęp do informacji. 

W zakresie „Nowoczesności stosowanych technologii” eksperci zwracali głównie uwagę na portale 
społecznościowe, video transmisje oraz portale mobilne typu „MOBILE”. 

Myśląc o wprowadzaniu nowych technologii w kontakcie z inwestorami możemy zacząć od niewiel-
kich i relatywnie prostych do wprowadzenia narzędzi, takich jak szeroko pojęte zastosowanie trans-
misji e-video. Narzędzie to znajduje zastosowanie w wielu przypadkach, od osobistych komunika-
tów zarządu, poprzez rejestrację i stały dostęp do zapisu video z WZA oraz innych istotnych infor-
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macji, komunikatów lub zgromadzeń. Pamiętajmy, że przekaz video pozwala na dostarczenie infor-
macji na zupełnie innym poziomie percepcji, nie jest ona pozbawiona dynamiki i ekspresji przeka-
zu w takim stopniu, jak klasyczne komunikaty tekstowe, które nadal mogą być jego uzupełnieniem. 

„Warto również zastanowić się nad opcją budowy społeczności wokół serwisu relacji inwestorskich. 
Miejsca, w którym każdy inwestor, duży, mały, były, obecny lub potencjalny, znajdzie możliwość 
utożsamienia się ze spółką, będzie mógł znaleźć pomoc ze strony ekspertów, wyrazić swoje opi-
nie, oczekiwania…..” - oceniał Tomasz Kobus, Business Development Director Etendard Sp. z o.o.

W kategorii „Dostępność stron www” najistotniejszym czynnikiem był czas w jakim ładowała się stro-
na internetowa, co ma duże znaczenie dla jej użyteczności. 
Właściwy czas ładowania strony kształtuje się w granicach 3-10 sekund. Konrad Grzybowski, Juror 
w tej kategorii a jednocześnie Kierownik Zespołu Wdrożeń Systemów i Aplikacji K2 Internet SA oce-
nia: „Kryterium to zaczyna być coraz bardziej doceniane i brane pod uwagę w świecie usability, 
o czym może świadczyć wprowadzenie przez Google takiego kryterium w swoich narzędziach we-
bowych w czerwcu 2008 r.”

Dostępność stron na II etapie Konkursu ZSE 2008 była badana na przestrzeni 1 miesiąca za pomo-
cą systemu monitoringu usług wysokiej dostępności Monit24.pl. Badanie dostępności polegało na 
pobieraniu kodu strony www przez system Monit24 w odstępach ok. 2 minutowych, nawiązując po-
łączenie ze wszystkimi serwisami jakie podlegają ocenie. Takie połączenie było nawiązywane z 3 
różnych miejsc: w internecie, z centrów danych mających dostęp do łącz internetowych wszystkich 
ważnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, a także do styków łącz międzynarodowych. 
Jeśli stronę udało się pobrać przynajmniej z dwóch ze wszystkich trzech lokalizacji, wówczas obli-
czana była średnia czasów potrzebnych na realizację zadania. Jako wynik ostateczny została rów-
nież wyciągnięta średnia ze wszystkich czasów sprawdzeń dokonanych w ciągu całego czasu mo-
nitorowania. 

Porównując estetykę stron spółek giełdowych eksperci orzekli, iż nie są one niestety oryginalne 
i wyszukane, ale też nie taką mają spełniać rolę. Witryna powinna wyglądać profesjonalnie, bizne-
sowo, korporacyjnie, a zatem powinna być stonowana, dość jednolita, niekrzykliwa, bez wielu do-
datków, o dość klasycznym designie. Oceniane strony finalnie reprezentowały wysoki poziom pod 
względem walorów estetycznych. Pomimo, iż większość z nich była mocno zachowawcza, pojawiło 
się kilka mniej szablonowych projektów. 



Na ostatnim trzecim etapie Konkursu strony dwunastu nominowanych spółek były oceniane przez 
Kapitułę, którą tworzyły znane osobistości z rynku kapitałowego, oraz eksperci dziennikarstwa, eko-
nomii czy relacji inwestorskich. Kapituła Konkursu wyłoniła spośród nominowanych stron 4 laure-
atów. 

Udział w pracach Kapituły wzięli:

•	 Przewodniczący Kapituły: Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Warto-
ściowych w Warszawie SA

•	 Jerzy Bralczyk – Profesor, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 
•	 Aleksander Chłopecki – Profesor, Uniwersytet Warszawski 
•	 Dorota Goliszewska – Redaktor naczelna, Manager Magazin
•	 Dariusz Grzywaczewski – Prezes Zarządu, Radio PIN
•	 Sławomir Kosieliński – Redaktor, Computerworld
•	 Ada Kostrz-Kostecka – Członek Zarządu, Polska Agencja Prasowa 
•	 Roman Młodkowski – Dyrektor programowy, TVN CNBC Biznes
•	 Artur Sierant – Wiceprezes Zarządu, PressPublica Sp. z o.o. 
•	 Jacek Socha – Wiceprezes PricewaterhouseCoopers Polska 
•	 Beata Stelmach – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
•	 Leon Tarasewicz – Profesor, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
•	 Tomasz Wygnański – Redaktor, Media&Marketing
•	 Katarzyna Zajdel-Kurowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
•	 Janusz Żebrowski – Prezes Zarządu, K2 Internet SA

Kapituła dokonała oceny 9 spółek notowanych na warszawskim parkiecie oraz 3 z rynku alternatyw-
nego NewConnect.
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Laureatami Konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej ZŁOTA STRONA EMITEN-
TA w roku 2008 zostali: 

w kategorii Spółki należące do indeksów WIG20 
i mWIG40 

CIECH SA

w kategorii Spółki należące do indeksu sWIG80    ATM SA

w kategorii Spółki notowane nie należące do 
w/w indeksów

HTL-STREFA SA

w kategorii Spółki  notowane  na  rynku  alternatywnym 
NewConnect

EFICOM SA



Rozdział II

Konkurs Złota Strona Emitenta 2009 nie różnił się znacznie od poprzednich edycji pod względem 
kategorii oraz analizowanych kryteriów. Należy jednak stwierdzić, iż oceniane strony oraz poziom 
świadomości spółek w relacjach z inwestorami wyraźnie wzrosły.
W roku 2009 widać było, iż strona www stała się podstawowym źródłem informacji o spółce oraz 
narzędziem do komunikacji z rynkiem. Emitenci zauważyli, że witryna internetowa jest najlepszą 
wizytówką, a ocena strony przez inwestora czy akcjonariusza jest wstępem do analizy spółki. 

2.1 Etap I Konkursu

Ocenie poddanych zostało 467 spółek w podziale na następujące, podobnie jak w roku 2008, kategorie: 

- Spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40
- Spółki należące do indeksu sWIG80
- Spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów
- Spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect

Podział ten został zilustrowany na wykresie nr 9.
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Wykres nr 9. Rozkład spółek wg kategorii konkursowych

Ocena I etapu Konkursu odbywała się według 6 kryteriów dotyczących: merytorycznej odpowiedzi 
na 3 pytania przekazane za pomocą portalu spółki, zamieszczenia na stronie podstawowych doku-
mentów emitenta, ujęcia w konstrukcji witryny wyszukiwarki treści zawartych na stronie, odnośników 
do instytucji rynku kapitałowego, posiadania uproszczonej wersji serwisu w języku angielskim, oraz 
miejsca ekspozycji danej strony w wyszukiwarce google.
Na pierwszym etapie Konkursu maksymalnie spółka mogła uzyskać 44 punkty. Najwyższą notę 
uzyskało 18 spółek. Średnia ocena w tej kategorii wyniosła 24,17 pkt, mediana 24 pkt, zaś domi-
nanta 22 pkt.



Wykres nr 10. Rozkład wyników spółek w poszczególnych kategoriach konkursowych

W grupie spółek najwyżej notowanych, które uzyskały ponad 40 punktów, znalazły się 44 spółki. 
Najwyższe oceny otrzymały spółki największe, z kategorii WIG20 i mWIG40, gdzie średnia ocen 
wyniosła 29,50 pkt, co stanowiło 67% oceny maksymalnej, w porównaniu do maksymalnej oceny 
77,55% w roku 2008.

Najsłabiej zaś oceniono serwisy spółek należących do kategorii NewConnect, gdzie średnia ocena 
wyniosła jedynie 16,7 pkt. Stanowiło to 37,95% oceny maksymalnej (zaś w roku 2008 46,39%). 
W przypadku spółek z kategorii sWIG80 średnia ocena to 25,66 pkt., co stanowi 58,32% oceny 
maksymalnej (ZSE 2008 - 64,61%), zaś wśród emitentów nienależących do głównych indeksów 
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24,77 pkt stanowiące 56,30% względem maksimum (w roku 2008 - 59,56%). Szczegółowo dane te 
zostały zaprezentowane w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Wyniki spółek wg kategorii konkursowych

Kategorie konkursowe
Średnia  

arytmetyczna
Mediana Dominanta

Spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40 29,5 29 38

Spółki należące do indeksów sWIG80 25,66 26 44 

Spółki nie należące do w/w indeksów 24,77 25 22

Spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect 16,76 15 18

Średnia ocen za rok 2009 w ujęciu procentowym jest niższa niż w roku 2008 z uwagi na rozszerzenie 
kryteriów oceny, w szczególności zwiększenie liczby punktów za komunikację z inwestorem.

Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku spółek należących do indeksu sWIG80 najcześciej 
występującym rezultatem były 44 punkty, co stanowi wartość maksymalną oceny na tym eta-
pie. Wprawdzie dotyczy to zaledwie 6 spółek, ale świadczy, że w tej grupie mamy do czynienia 
z wyraźnym podziałem na bardzo dobre i bardzo słabe strony internetowe. 

Maksymalna ocena 44, którą uzyskało 6 spółek zrównoważyła wyniki również 6 spółek, które 
nie osiągnęły nawet pułapu 10 punktów. Potwierdza to przedstawioną powyżej hipotezę o dużej 
rozpiętości poziomu prezentowanych witryn.

	Szybkość i zakres odpowiedzi spółki na zadane pytanie

Na I etapie omawianej edycji Konkursu zwiększono jeszcze bardziej znaczenie interaktywności st-
rony. Celem pytania 1 było sprawdzenie jak szybko spółki reagują na 3 zapytania mailowe wysłane 
przez inwestora. Jako że możliwość szybkiej komunikacji między inwestorem a spółką jest kwestią 
niezwykle istotną, pytanie to uzyskało dużą wagę punktową w całości oceny - 18 pkt. 
W bieżącej edycji wysłano więcej niż jedno zapytanie mailowe w tym okresie, dlatego też ocena 
wyników stała się znacznie trudniejsza i mniej jednoznaczna niż w latach poprzednich, dała jednak 
możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności komunikacji. 



Dodatkowo pierwszy raz w historii Konkursu etap I został poprzedzony próbną wysyłką maila od 
fikcyjnego inwestora pozwalającą ocenić jaki wpływ na komunikację w spółkach giełdowych ma 
Konkurs Złota Strona Emitenta. 

Fikcyjny inwestor nazywał się Antoni Skoczylas i posiadał konto mailowe na portalu gmail 
antoniskoczylas3@gmail.com. 

Dnia 13 maja 2009 r. wysłano pytanie o następującej treści:

Witam serdecznie,

Bardzo proszę o udzielenie informacji gdzie na stronie mogę znaleźć termin oraz miejsce Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy spółki? 

Pozdrawiam

Antoni Skoczylas

Zapytanie wysyłane przed rozpoczęciem oceny nie było oczywiście punktowane. Wyniki testowe-
go zapytania nie różniły się od Konkursowej wysyłki w roku poprzednim. Nasuwa się zatem stwi-
erdzenie, iż komunikacja w spółkach nie uległa znacznej poprawie. Jeśli nawet podczas miesięcy 
konkursowych wyniki kształtują się trochę korzystniej, nie jest to dowód na pozytywne zmiany w tym 
zakresie.
Merytorycznie na zapytanie inwestora w ciągu 24 h odpowiedziały 204 spółki, kolejnych 21 emiten-
tów odpowiedziało w czasie 48h, zaś 233 spółki notowane nie udzieliły odpowiedzi w wymaganym 
czasie. 
Istotą sprawdzania komunikacji pomiędzy spółkami a inwestorami jest nie tylko czas otrzymywa-
nych odpowiedzi, ale również, a może przede wszystkim, ich zawartość merytoryczna. W tym za-
kresie z roku na rok poziom rośnie. 

Po rozpoczęciu Konkursu na pierwszym etapie zostały wysłane 3 zapytania mailowe. Każde od in-
nego fikcyjnego inwestora oraz z trzech różnych adresów mailowych. Poszczególne daty oraz treść 
kształtowały się następująco:
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21 lipca 2009 zostało wysłano zapytanie od Pani Marty Biergaj (marta.biergaj@onet.eu) o treści:

 

„Witam,

Czy mogę prosić o udzielenie informacji kiedy na Państwa stronie pojawi się sprawozdanie z działalności Rady Nad-

zorczej za rok 2008 lub też o jego przesłanie mailem? 

Z poważaniem,

Marta Biergaj

marta.biergaj@onet.eu” 

29 lipca 2009 - zapytanie wysłane przez fikcyjnego inwestora Jarosława Mazana z konta mazan@theone.pl

Pytanie:

Witam, 

Dobiegły mnie słuchy, iż spółka planuje kolejną emisję akcji. Czy to prawda?

Pozdrawiam

Jarek Mazan

tel. 505 855 528

4 sierpnia 2009 - Inwestor Sebastian Kobus ma założone konto (sebastian@kobus.at)

Temat: Zmiany w regulaminie

Szanowni Państwo,

Mam pytanie, czy w związku z nowymi regulacjami w ksh i implementacją w dniu wczorajszym Dyrektywy o prawach 

akcjonariuszy będzie w najbliższym czasie dokonywana zmiana w regulaminie WZ spółki? 

Z poważaniem,

Sebastian Kobus



Punkty przyznawane były w zależności od czasu odpowiedzi oraz jej zawartości merytorycznej. Za 
każdą odpowiedź można było uzyskać 6 punktów przy odpowiedzi merytorycznej udzielonej w cią-
gu 24 godzin oraz 3 punkty przy odpowiedzi udzielonej w okresie 24-48 godzin. W przypadku braku 
odpowiedzi na którekolwiek zapytanie przez okres dłuższy niż 48 godzin lub udzielenie odpowiedzi 
w czasie krótszym lecz niemerytorycznej - punkty nie zostały przyznane.

Każde z zapytań zostało wysłane jednocześnie do wszystkich spółek zarówno z rynku regulowane-
go, jak i NewConnect, za pomocą odpowiednio skonfigurowanego systemu. W pierwszej kolejności 
szukano adresu kontaktowego w serwisie bądź na stronie Relacji Inwestorskich, następnie na stro-
nie głównej lub podstronie adekwatnej do poszukiwanych treści.
Wybór maili dokonywany był według poniższego klucza, zgodnie z przedstawioną kolejnością.

Podstrona poświęcona Relacjom Inwestorskim:

•	 Adres email znajdujący się na podstronie Relacji Inwestorskich
•	 Adres email podany jako „Kontakt” znajdujący się w dziale Relacji Inwestorskich w zakład-

ce „Spółka”
•	 Adres email znajdujący się w zakładce „Kontakt” w dziale Relacji Inwestorskich
•	 Formularz znajdujący się w innej zakładce/podstronie Relacji Inwestorskich

Strona główna spółki lub podstrona, której nazwa wskazuję na zawartość poszukiwanych treści np. 
Kontakt: 

•	 Adres email umieszczony na stronie ogólnej wskazujący na relacje inwestorskie/pr/ 
marketing

•	 W przypadku braku maili wskazujących na dany dział, na email główny spółki 
•	 Formularz kontaktowy w przypadku braku wszystkich w/w adresów email

Otrzymane wyniki kształtowały się następująco (graficznie przedstawione zostały na wykresie nr 11):

•	 18 punktów - uzyskały spółki, które na wszystkie 3 zapytania mailowe odpowiedziały w cza-
sie 24 h -15,84 % wszystkich badanych w I etapie Konkursu spółek

•	 15 punktów - uzyskały spółki, które odpowiedziały na 2 zadane pytania w ciągu 24 h oraz na 
jedno pytanie w ciagu 48 h - 2,78%
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•	 12 punktów - uzyskały spółki, które udzieliły odpowiedzi na 2 pytania w ciągu 24 h nie odpo-
wiadając jednocześnie na kolejną wysyłkę, bądź na jedno pytanie w czasie 24 godzin oraz 
dwa w 48 h - 18,41%

•	 9 punktów - uzyskały spółki, które odpowiedziały na pytanie w konfiguracji: jedno z pytań 
-24 h; jedno z pytań - 48h; oraz brak trzeciej odpowiedzi lub alternatywnie wszystkie 3 pyta-
nia w ciągu 48 h - 3,85%

•	 6 punktów - uzyskały spółki, które odpowiedziały na pytanie w przeciągu 24h lub 2 pytania 
w czasie 48 h - 20,36%

•	 3 punkty - uzyskały spółki, które odpowiedziały na jedno pytanie w ciągu 48 h - 1,93%
•	 0 punktów - uzyskały spółki, które nie udzieliły odpowiedzi na żadne z pytań lub uczyniły to 

po upływie 48 h od momentu zadania pytania za pomocą skrzynki mailowej, odsetek ten sta-
nowił aż 36,83%

Wykres nr 11.  Punktacja uzyskana przez spółki w komunikacji z fikcyjnym inwestorem



Niestety aż 172 spółki nie udzieliły, w przewidzianym czasie, odpowiedzi na żadne z 3 zapytań in-
westora. Wynik jest bardzo niepokojący, gdyż odsetek ten stanowi ponad 1/3 wszystkich badanych 
spółek (36,83%). Nasuwa się zatem wniosek, iż komunikacja spółek z otoczeniem pozostawia jesz-
cze wiele do życzenia. 

Bardzo pozytywnie należy natomiast ocenić emitentów, którzy na wszystkie 3 pytania odpowiedzie-
li w ciągu 24 godzin. Spółki te (15,84%) charakteryzują się wyjątkowo profesjonalnym podejściem 
do inwestorów i uczestników rynku. Należy dodać, iż spółki, które znalazły się w tej grupie udzieli-
ły odpowiedzi nie tylko w krótkim czasie, ale również odpowiedzi merytorycznych, dających satys-
fakcję z uzyskanych informacji i poczucie efektywnej komunikacji. Wielu pracowników kontaktowa-
ło się jeszcze po zakończeniu Konkursu podtrzymując relacje z inwestorem. Kontakty te zawierały 
często informacje uzupełniające lub też wiązały się np. z przesunięciem roku obrotowego w spółce 
i chęcią uzupełnienia oczekiwanych przez inwestora materiałów.

Biorąc pod uwagę ocenę jakościową otrzymanych maili proces komunikacyjny nie przebiegał bez za-
kłóceń, gdyż w wielu mailach pojawiły się nieprecyzyjne odpowiedzi. Dotyczyły one przede wszyst-
kim obsługi relacji inwestorskich przez firmy zewnętrzne współpracujące z kilkoma spółkami giełdo-
wymi. Główne problemy wynikały z błędnej identyfikacji, której spółki zapytanie dotyczy. 

Kolejnym problemem okazał się okres urlopowy, podczas którego organizowany jest Konkurs. Spraw-
dzenie odbyło się w miesiącach lipiec-sierpień. W wyniku tego powstał problem komunikacyjny z in-
westorem, który zaznaczył się wyraźnym brakiem korespondencji lub bardzo długim okresem oczeki-
wania na maila zwrotnego. Taka sytuacja wpływa bardzo negatywnie na postrzeganie spółki przez in-
westorów i akcjonariuszy oraz narusza zasady prawidłowego prowadzenia relacji inwestorskich.

Podkreślić należy, że jest to tym bardziej niepokojące, iż pytania były wysyłane na adresy, które 
same te spółki podały. Celem wyjaśnienia należy dodać, iż każdy emitent posiadający serwis rela-
cji inwestorskich zamieszcza w nim kontakt dla inwestorów. Korespondencja w tym zakresie odby-
wa się za pomocą maila podanego na stronie np. specjalisty IR/PR lub formularza kontaktowego.

Zdarzało się, iż na stronie podany był jedynie adres ogólny bądź też spółka korzystała z formularza 
kontaktowego. W takich sytuacjach na zadane pytanie udzielano kilku odpowiedzi. Sytuacja taka, 
również nie powinna mieć miejsca, ponieważ prowadzi do chaosu informacyjnego. Pytania bądź 
uwagi powinny trafiać do jednej osoby lub jeśli jest to z innych względów niemożliwe, udzielana od-
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powiedź powinna zostać przesłana do pozostałych użytkowników podanego adresu mailowego. 
Proces taki pozwoliłby uniknąć zbyt częstej, powtarzającej się korespondencji, zwiększającej niepo-
trzebny przepływ informacji. Należy podkreślić, że pomimo powyższych zastrzeżeń sytuacje, w któ-
rych pojawiały się błędy w komunikacji, były rzadsze niż w roku poprzednim. 

	Podstawowe dokumenty spółki zamieszczone na stronie

Kolejnym kryterium, pod względem którego analizowane były strony internetowe, była dokumen-
tacja korporacyjna oraz informacje związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych spółki. 
Strony oceniane były pod kątem poniższych kryteriów, a wyniki kształtowały się następująco:

•	 podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki 
posiadało 357 spółek (76,44%)

•	 życiorysy zawodowe członków organów spółki - 362 spółki (77,52%)
•	 raporty bieżące - 409 spółek (87,58%)
•	 raporty okresowe - 408 spółek (87,37%)
•	 roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej - 192 spółki (41,11%)
•	 informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariu-

szy znaczących - 397 spółek (85,01%)
•	 kalendarium wydarzeń korporacyjnych - 243 spółki (52,03%)
•	 podstawowe wskaźniki finansowe spółki - 226 spółek (48,39%)

Wyniki analizy względem tego kryterium obrazują wykresy nr 12a-12h.



Wykresy nr 12a-12h. Dokumenty na stronach spółek wymagane w pytaniu 2 
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Na podstawie powyższego kryterium sprawdzano podstawowe dane, które każda spółka powin-
na publikować. Spośród wszystkich spółek 22,67% zamieściło komplet wymaganych informacji, 
76,44% zaś przedstawia podstawowe dokumenty korporacyjne. Materiały informacyjne poddane 
ocenie powinny być zamieszczone w sekcjach: `Informacje o spółce`, `Ład korporacyjny`, `Informa-
cje Finansowe` oraz ̀ Raporty`. Pomimo, iż każda spółka posiada inaczej skonfigurowany serwis dla 
inwestora, podstawowe dokumenty powinna umieszczać w rekomendowanych zakładkach w celu 
zapewnienia intuicyjności odnalezienia danych przez inwestora. Jeszcze rok wcześniej układ stron 
spółek notowanych kształtował się zupełnie inaczej. Jednak rola Modelowego Serwisu Relacji In-
westorskich ogłoszonego we wrześniu 2008 roku, jak również Konkursu Złota Strona Emitenta oka-
zała się istotna. Pomimo, iż wiele spółek nie skonfigurowało serwisów zgodnie z rekomendowanym 
przez giełdę rozwiązaniem, zastosowany w większości z nich układ jest bardzo zbliżony do zaleceń 
modelowego serwisu.

Na większości stron internetowych spółek (77,51%) można znaleźć życiorysy członków organów 
spółki. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej widnieje jednak najczęściej na stronie głównej serwi-
su ogólnego bądź serwisu korporacyjnego, rzadziej bezpośrednio na stronie relacji inwestorskich. 
Spółki tworzą również oddzielne serwisy korporacyjne, gdzie można znaleźć skład organów spółki 
w zakładkach `Spółka` czy też `Ład korporacyjny`.

Raporty okresowe ujęte zostały w obecnej edycji na poziomie 87,37% ocenianych stron w porów-
naniu z 91% w roku 2008. Raporty bieżące zaś widnieją obecnie na 87,58% witryn w stosunku do 
roku 2008, gdzie wartość procentowa wyniosła 92%. Raporty bieżące i okresowe są zamieszcza-
ne przez emitentów w specjalnie przygotowanych sekcjach o nazwie `Raporty` lub pokrewnej jak 
`Raporty spółki`, `Raporty finansowe` bądź `Raporty bieżące i okresowe`. Raporty finansowe są za-
mieszczane chronologicznie - bieżące najczęściej według daty publikacji i numeru raportu, okreso-
we zaś według kategorii: kwartalne, półroczne i roczne.

Największe problemy sprawiało emitentom zamieszczanie sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
czej, które ujęło tylko 41,11% spółek. A zatem w przypadku większości spółek sprawozdanie to, pomi-
mo iż jest istotnym dokumentem dotyczącym działalności organu nadzorczego, nie pojawia się w ogó-
le. Równie często jednak bywa umieszczane w przypadkowych miejscach. Do miejsc najbardziej intu-
icyjnych należy sekcja `Ład korporacyjny` jednak również często spółki zamieszczają sprawozdanie RN 
w miejscu: `Spółka`, `Informacja o firmie` bądź `Dokumenty spółki`. Wynik ten, choć niezadowalający, 
jest znacznie wyższy niż w roku ubiegłym, kiedy to sprawozdanie zamieściło jedynie 21% emitentów.
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Informacja o strukturze akcjonariatu pojawiła się w tej edycji Konkursu jako jedna ze składowych 
pytania 2, zaś w roku 2008 była oceniana odrębnie. Ze względu jednak na istotę tych informacji, 
zostały one włączone do pytania z zakresu podstawowych dokumentów. Informacja ta, zważyw-
szy na wartość jaką odgrywa dla inwestora, powinna widnieć obligatoryjnie na stronach wszyst-
kich spółek. Obecnie pojawiła się na 397 stronach co stanowi 85,01% ogółu. Cieszy fakt, że wy-
nik ten jest o ponad 10% wyższy niż w roku ubiegłym, kiedy to strukturę akcjonariatu zamieściło 
74% spółek.

Kalendarium to jeszcze wciąż nieistotny dla wielu spółek element strony. Posiada je jedynie 52,03% 
stron emitentów. Podczas analizy witryn były takie, na których zabrakło kalendarium lub też było ono 
nieaktualne. Z drugiej strony były spółki, które bardzo dbały o zamieszczane w tej sekcji informacje. 
Były one usystematyzowane, aktualne w ujęciu rocznym i zawierające wszystkie możliwe do prze-
widzenia wydarzenia planowane w danym okresie obrotowym.

Zaskakujące natomiast wydaje się, iż ponad połowa spółek nie posiada aktualnych wskaźników fi-
nansowych na korporacyjnej stronie spółki (posiada jedynie 48,39%). Wskaźniki te bowiem są jed-
ną z głównych wytycznych służących do oceny spółki. Istotne jest również, aby w serwisie widniały 
zarówno bieżące wyniki finansowe, jak i wskaźniki archiwalne w ujęciu co najmniej trzyletnim. Taki 
okres daje bowiem inwestorowi możliwość wyciągnięcia wniosków i oceny walorów inwestycyjnych 
spółki. 

	Wyszukiwarka treści zawartych na stronie

Struktura budowy stron internetowych zmienia się z roku na rok. Witryny stają się coraz bardziej 
funkcjonalne, uproszczone, przejrzyste, zaś treści podane w sposób usystematyzowany i chrono-
logiczny. Nie zawsze jednak korzystając pierwszy raz z danej strony jesteśmy w stanie od razu od-
gadnąć, w której sekcji należy poszukiwać interesujących nas informacji. W tym celu niezbędna jest 
wyszukiwarka treści zawartych na stronie. Narzędzie to, przy prawidłowej budowie, daje nieogra-
niczone możliwości w poszukiwaniu wymaganych dokumentów, informacji lub wypowiedzi. Umoż-
liwia ona również, w krótkim czasie, odnalezienie wielu informacji z różnych dziedzin. W pytaniu 3 
sprawdzano istnienie, jak również poprawność działania wyszukiwarek. Ocena odbyła się na posta-
wie pięciu słów kluczowych opartych na dokumentach, które powinny się znaleźć na każdej witrynie 
internetowej spółki notowanej na warszawskiej giełdzie. 



Poszukiwane zwroty to:
•	 raport
•	 przychody
•	 sprawozdanie
•	 akcjonariusze
•	 WZA

Pozytywny wynik wyszukiwania którejkolwiek z fraz gwarantował uzyskanie 5 punktów. Wynik taki 
uzyskała połowa spółek - 50,50%. Oznacza to, iż jedynie 236 spółek posiada na swojej stronie kor-
poracyjnej wyszukiwarkę treści poprawnie funkcjonującą. W roku 2008 było to 191 spółek co stano-
wiło jedynie 44,94% wszystkich witryn. 
Wyniki z roku 2009 prezentuje wykres 13.

Wykres nr 13. Wyszukiwarka treści zawartych na stronie
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Odnajdowane treści często nie są posortowane. Nawet pomimo chronologii materiałów prezento-
wanych w regularnych zakładkach informacje pozyskiwane przy użyciu witrynowej przeglądarki są 
przypadkowe, a często nawet nieaktualne. Podczas oceny informacje zdezaktualizowane nie były 
brane pod uwagę. 

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

Spółki, poprzez linkowanie, powinny ułatwiać dostęp do witryn, na których publikowane są istotne 
dla rynku informacje. Do oceny przyjęliśmy odnośniki do takich instytucji jak KNF, GPW i SEG. Wy-
bór uzasadnia istota działań każdego ze wskazanych podmiotów: KNF – prowadzi nadzór nad ryn-
kiem oraz tworzy obowiązujące regulacje, GPW – istytucja odpowiedzialna za organizację obrotu 
giełdowego oraz współtwórca w zakresie regulacji rynku kapitałowego, SEG – organizacja eksperc-
ka w zakresie szerzenia wiedzy o rynku kapitałowym, integrator środowiska emitentów. 

W pytaniu dotyczącym zamieszczenia na stronie odnośników do stron instytucji rynku kapitałowe-
go można było uzyskać maksymalnie 3 punkty. Były one przyznawane za zamieszczony link bądź 
logo lub też logo+link. Odnośniki powinny być zmieszczone na: stronie głównej relacji inwestorskich, 
stronie głównej serwisu lub też w osobnej sekcji - `linki`, `odnośniki`, `ciekawe linki`, itp. Odnośniki 
do instytucji rynku obrazuje wykres nr 14 oraz tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wzrost liczby linków w stosunku do roku 2008

2008 2009

GPW 24% 42%

KNF 20% 37%

SEG 18% 35%



Wykres nr 14. Odnośniki do stron instytucji rynku kapitałowego 

GPW KNF

SEG 
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	Dostępność serwisu spółki w języku angielskim

W każdej edycji Konkursu oceniana jest angielska wersja serwisu spółki. W I i II edycji publikacja 
serwisu w języku obcym była jedynie dobrą wolą spółki. Od roku 2009 natomiast stworzenie serwi-
su w języku angielskim zarekomendowała w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych Giełda Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie. 

Wyniki okazały się nie w pełni zadowalające. Wprawdzie aż 366 spółek (tj. 78,37%) posiadało wi-
tryny internetowe w języku angielskim (co reprezentowało 10-procentowy wzrost w stosunku do po-
przedniego roku), jednakże zakres informacji w języku angielskim weryfikowany na potrzeby Kon-
kursu był bardzo wąski. Eksperci oceniali jedynie posiadanie takiego serwisu zawierającego mini-
malny zestaw informacji - podstawowe dane o firmie oraz osoba do kontaktu w zakresie relacji in-
westorskich, a takie informacje, na rynku dojrzałym – jakim jest giełda warszawska - powinny być 
standardem w każdej spółce. Szczegółowe dane przedstawia wykres nr 15.

Wykres nr 15. Dostępność strony w języku angielskim



	Pozycja strony w wyszukiwarkach

W ostatnim ocenianym w I etapie pytaniu pojawiło się nowe kryterium, nie oceniane w poprzednich 
edycjach Złotej Strony Emitenta. Kryterium to jednak jest niezmiernie istotne. Dotyczy ono uplaso-
wania informacji inwestorskich spółki na jak najwyższym miejscu na stronie wyszukiwarki. Strona 
spółki bowiem - choćby najbardziej wartościowa i profesjonalna - musi być odnaleziona przez in-
westora. Aby jednak strona była właściwie skonstruowana pod względem pozycji w wyszukiwarce 
powinna zawierać odpowiednio ułożone treści. Konieczne jest też zastosowanie odpowiednich na-
rzędzi jak „title”, „alt”, „meta tagi” i wiele innych mechanizmów zapewniających zaistnienie portalu 
w internecie. Jest to tym bardziej istotne, że nie zawsze adres strony głównej emitenta jest intuicyj-
ny. Wtedy też użytkownik - inwestor poszukuje strony w wyszukiwarce internetowej. Podczas oce-
ny wykorzystana została wyszukiwarka google, jako najlepiej identyfikowana przez użytkowników 
internetu.
Po wpisaniu frazy relacje inwestorskie nazwa spółki pojawi się oczekiwana strona, jednak na róż-
nych pozycjach. Im wyższa pozycja tym większą mamy pewność, iż inwestor dotrze do poszukiwa-
nych informacji. Dlatego też oceniane było umiejscowienie na stronie wg poniższych kryteriów, sto-
sowanych w pozycjonowaniu.

Na wyróżniającej pozycji (1-3 miejsce na stronie serwisu google) uplasowało się 320 (tj. 68,52%) 
spółek, za co przyznanych zostało 5 pkt. Jest to dobry wynik biorąc pod uwagę, że często agencja 
tworząca witrynę internetową spółki nie specjalizuje się w pozycjonowaniu lub traktuje ten element 
tworzenia serwisu jako mało istotny.

Kolejne 29 (tj. 6,21%) stron spółek uplasowało się na pozycji 4 lub 5 uzyskując tym samym 2 pkt, 
natomiast 14 (tj. 3,00%) w dolnej części wyszukiwarki (pozycje 6-10 / 1 pkt.) oraz 104 (tj. 22,27%) 
na dalszych stronach (patrz wykres nr 16). Wyniki znalezione na 11 pozycji i dalej nie były punkto-
wane. Wynika to z faktu, iż fraza brana pod uwagę była tak szczegółowa, że poprawnie skonstru-
owany serwis powinien być do odnalezienia w pierwszej dziesiątce.
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Wykres nr 16. Ocena pozycjonowania strony www



2. 2 Etap II Konkursu

Kolejny etap Konkursu ZSE 2009, w którym ocenie poddane zostały 43 spółki, rozpoczął się 10 
sierpnia a zakończył 10 września 2009 roku. Na tym etapie dokonano analizy stron pod względem 
ośmiu poniższych kryteriów: 

I Jasność komunikatu, zawartość informacyjna
II Innowacyjność komunikacji
III Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji
IV Poprawność zastosowanych technologii
V Dostępność stron www
VI Estetyka strony
VII Opinia inwestorów indywidualnych
VIII Opinia inwestorów instytucjonalnych

Jury składające się z 4 osób w każdej kategorii, dokonało oceny jakościowej portali. Do analizy za-
proszeni zostali eksperci oraz praktycy z poszczególnych instytucji.

Tabela nr 6. Skład Jury Konkursu 

 I Jasność komunikatu, zawartość informacyjna 

1. Wojciech Iwaniuk Redaktor Rzeczpospolita

2. Wojciech Majerkiewicz Redaktor Gazeta Giełdy “Parkiet”

3. Roman Bryś Członek Zarządu Bankier.pl SA

4. Maciej Danielewicz
Redaktor naczelny redakcji 

ekonomicznej
PAP

 II Innowacyjność komunikacji 

1. Piotr  Biernacki Dyrektor Działu RI Euro RSCG Poland

2. Piotr Kowalczyk
Prezes Zarządu Grupa 

Onet.pl SA
IAB Polska

3. Magda Szmidt Dyrektor Zarządzający Mosqi.to    

4. Anna Janus Prezes Zarządu IPO.PL
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III Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji 

1. Eryk Orłowski Właściciel offline.pl 

2. Paweł Haltof Research Director Yuux

3. Łukasz Kolczyński Członek Zarządu 3e Software House & Interactive Agency

4. Paweł Tomicki
Web Development Unit 

Leader
Digitalone

 IV Poprawność zastosowanych technologii 

1. Bartosz Gędziorowski Członek Zarządu 3e Software House & Interactive Agency

2. Olgierd Cygan CEO / Managing Partner Digitalone    

3. Tomek Kobus
Business Development 

Director 
Grupa Etendard Sp. z o.o. 

4. Hubert Czerski Chief Technology Officer FireFly Group

 V Dostępność stron www

1. Andrzej Cudny Dyrektor Zarządzający Cube Group

2. Jacek Chruściany Co-Managing Director Performance Media

3. Tomasz Tomczyk Co-Managing Director K2 Internet SA

4. Maciej Lipiec
Dyrektor działu architektury 

informacji
K2 Internet SA

 VI Estetyka strony

1. Tymoteusz Borowski Student ASP

2. Paweł Śliwiński Student ASP

3. Daniel Mizieliński Absolwent Wydziału Grafiki ASP

4. Katarzyna Przezwańska Studentka ASP

VII Opinia inwestorów indywidualnych

1. Michał Masłowski Redaktor Naczelny Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

2. Łukasz Porębski
Specjalista ds. analiz 

giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

3. Piotr Pochmara
Specjalista ds. interwencji 

i analiz
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

4. Kamil Karpicki Investor Relations Manager Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych



VIII Opinia inwestorów instytucjonalnych

1. Michał Sikorski Analityk BZ WBK AIB TFI SA

2. Jarosław Uczkiewicz Starszy Specjalista SKARBIEC SAMH SA 

3. Dominik Czaiński Analityk Rynku Akcji Aviva PTE Aviva BZ WBK SA

4. Michał Rabiega Dyrektor Działu Analiz PKO TFI SA

Po dogłębnej analizie wszystkich ocenianych witryn ogłoszono 12 nominatów do nagrody konkur-
sowej (po 3 w każdej z 4 kategorii). 
Wyniki na tym etapie kształtowały się następująco (patrz tabela nr 7):

Tabela nr 7. Wyniki Konkursu

Kryterium oceny Najlepsza Spółka 
Najgorszy 

wynik
Mediana

Średnia 
arytmetyczna

1. Jasność komunikatu, zawartość 
informacyjna

ATM SA 
(8,98 pkt)

4,98 pkt 7 pkt 6,84 pkt

2. Innowacyjność komunikacji 
BRE Bank SA / Pragma 
Inkaso S.A. (6,50 pkt)

2,13 pkt 4 pkt 4 pkt

3. Intuicyjność, ergonomia, zgodność 
z regułami nawigacji

ATM SA
(8,85 pkt)

4,20 pkt 7 pkt 6,74 pkt

4. Poprawność zastosowanych 
technologii

Hydrobudowa Polska SA 
(8,53 pkt)

2,43 pkt 6 pkt 6,02 pkt

5. Dostępność stron www Agora SA (8,68 pkt) 1,00 pkt 4 pkt 4,93 pkt

6. Estetyka strony
Noble Bank SA

(9,00 pkt)
2,13 pkt

5 pkt 5,23 pkt

7. Opinia inwestorów indywidualnych
Cinema City International 

NV (9,75 pkt)
4,30 pkt 8 pkt 7,56 pkt

8. Opinia inwestorów 
instytucjonalnych

BRE Bank SA
(9,53 pkt)

4,38 pkt
7 pkt 6,98 pkt

Podczas oceny Jury doceniało głównie zakres merytoryczny stron. Wyniki finansowe (zwracano 
uwagę na strony z minimum trzyletnim okresem porównawczym), raporty bieżące i okresowe oraz 
chronologia ich ułożenia, coraz bardziej intuicyjna nawigacja witryn, przejrzysty sposób zamiesz-
czanych danych - to atuty najbardziej podkreślane. 
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Za podstawowe uchybienia uznano natomiast brak kontaktu do osoby prowadzącej relacje inwestor-
skie oraz niewłaściwy sposób prezentowania zawartości informacyjnej stron. Brak archiwum w za-
kładkach `dane finansowe`, `kalendarium`, `WZA`, mała przejrzystość prezentacji danych finanso-
wych, zła jakość dokumentów do pobrania, nieaktualność danych oraz brak innowacyjnych narzędzi 
na stronach spółek określono jako obszar zmian koniecznych do wprowadzenia w najbliższym czasie.
Wyniki otrzymane w etapie II przez spółki obrazuje tabela nr 8 i 8a:

Tabela nr 8. Wyniki II etapu Konkursu

Tabela nr 8. Zakres wyników etapu drugiego poszczególnych indeksów w podziale na kryteria 

Kategorie 
konkursowe

Ocena maksymalna według powyższych 
kryteriów

Ocena minimalna 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Spółki należą-
ce do indek-
sów WIG20 
i mWIG40

8,35 6,50 7,60 8,53 8,68 7,75 9,50 9,53 4,98 2,13 4,53 4,23 3,18 3,38 4,70 4,38

Spółki należą-
ce do indeksów 
sWIG80

8,98 5,88 8,85 7,98 8,00 9,00 9,75 9,10 6,75 2,63 6,00 5,78 2,00 4,13 6,48 6,63

Spółki nie nale-
żące do w/w in-
deksów

7,58 5,00 8,58 8,05 8,00 7,58 9,08 7,78 5,05 2,38 5,95 4,20 1.00 2,63 5,68 5,38

Spółki notowa-
ne na rynku al-
ternatywnym 
NewConnect

7,33 6,50 7,98 7,85 7,68 7,68 8,48 8,60 5,13 3,10 4,20 2,43 2,33 2,13 4,30 4,50

Tabela nr 8a.  Wyniki II etapu Konkursu

Kategorie konkursowe
Średnia suma 

punktów
Mediana Dominanta

Spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40 48,45 47 38

Spółki należące do indeksów sWIG80 53,95 55 55

Spółki nie należące do w/w indeksów 46,73 45 43

Spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect 43,70 43 -



Z zaprezentowanych danych wynika, że najkorzystniej oceniali spółki inwestorzy indywidualni. 
(8,40-9,50 pkt to najwyższe oceny w każdym segmencie). Wynik ten jest istotny również z punktu 
widzenia użyteczności, gdyż strony www mają być źródłem wiedzy o spółce głównie dla inwesto-
ra, zarówno indywidualnego, jak i instytucjonalnego. Ze względu, iż ta ostatnia grupa także oceni-
ła witryny internetowe bardzo wysoko (maksymalne oceny w poszczególnych segmentach wynio-
sły 7,78-9,53 pkt) nasuwa się wniosek, że prezentowane w II etapie Konkursu portale są przyjazne 
dla użytkownika, funkcjonalne i użyteczne. Inwestorzy najwyżej punktowali spółki duże z indeksów 
WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Reprezentanci tych segmentów przykładają największą wagę do 
konstrukcji witryn oraz ich zawartości merytorycznej. Dodatkowo tę grupę charakteryzuje wysoki po-
ziom zawartości informacyjnej oraz czytelność prezentowanych komunikatów.

Wbrew powszechnej opinii bardzo dobrze poradziły sobie również spółki z rynku NewConnect. Gru-
pa wyselekcjonowanych po I etapie spółek prezentuje bardzo wysoki poziom, nie odbiegający od 
spółek notowanych na głównym parkiecie. Reprezentanci segmentu NewConnect wykazali się bar-
dzo wyrównanym poziomem w poszczególnych kryteriach. Wysokie noty dotyczyły zarówno zawar-
tości informacyjnej, jak i ergonomii oraz zgodności z regułami nawigacji, dostępności strony www 
oraz estetyki (7,33-7,98 pkt w poszczególnych segmentach). Najwyżej witryny spółek z rynku al-
ternatywnego uplasowały się w ocenie inwestorów, co świadczy o intuicyjności, dostępności funkcji 
ułatwiających nawigację oraz estetyce i gustownej oprawie tych stron internetowych. W kryterium 
estetycznych projektów dominowały spółki należące do indeksu sWIG80, które zdobyły najwyższą 
notę użytkowników indywidualnych (9.75 pkt). Nota ta była również najwyższą z przyznanych we 
wszystkich ocenianych w drugim etapie kryteriach.

Z drugiej strony spółki nie sprostały oczekiwaniom w zakresie innowacyjności komunikacji oraz 
dostępności stron www, badanej przez system MONIT24, gdzie najniższe wyniki kształtowały się 
w przedziale 2,13 - 3,10 pkt w przypadku kryterium 2 „Innowacyjność komunikacji” oraz 1,00 - 
3,18 pkt w przypadku kryterium 5 „Dostępności stron www”. Na czas otwarcia strony, wahający się 
w przedziale 3-10 sekund (kryterium 5 „Dostępność stron www” ) ma wpływ bardzo wiele czynników, 
począwszy od nazwy DNS strony, poprzez realny czas realizacji żądania przez serwer, do szybko-
ści łącza jakim dysponuje zarówno użytkownik, jak i operator hostingowy. Tym samym celem za-
warcia w ocenie Konkursu tego kryterium nie jest chęć wywołania szybkiej zmiany wśród spółek, ale 
zwrócenie ich uwagi na taki obszar mający duże znaczenie dla użyteczności strony. Kryterium to po-
winno mieć również wpływ na sposób tworzenia nowych witryn internetowych. 
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Drugie jednak kryterium, w którym spółki uzyskały bardzo niską punktację (2,13 min.- 6,50 max) po-
winno prowadzić do istotnej zmiany w zakresie innowacyjności komunikacji. Powszechnie dostępne 
fora społecznościowe oraz komunikatory informacyjne funkcjonują w przedsiębiorstwach jednak głów-
nie jako narzędzia komunikacji wewnątrzkorporacyjnej. Przełożenie tych tendencji na udział w forach 
eksperckich, jak i informacyjnych przedstawicieli spółek powinno skutkować wykorzystaniem tych na-
rzędzi do komunikacji zewnętrznej z inwestorem oraz akcjonariuszem. Firmowy blog czy też udział 
w ogólnej dyskusji społeczności inwestorskiej należy włączyć do kanonów komunikacji z rynkiem. 
Omawiane kryterium jest najlepiej wypełniane wśród spółek z indeksu WIG20 i mWIG40 (maksy-
malna liczba uzyskanych punktów 6,50 pkt) jak również wśród spółek z rynku alternatywnego New-
Connect (maximum na poziomie 6,50 pkt). Wynik taki oznacza, iż spółki określane mianem innowa-
cyjnych faktycznie przodują w tym zakresie. 

W III edycji Konkursu nadano jeszcze większe, niż w latach ubiegłych, znaczenie interaktywności 
strony, czego celem było nakłonienie spółek do wzmocnienia relacji z inwestorami. Ocena komu-
nikacji z inwestorem odbyła się na podstawie mailingu skierowanego do spółek. W tym kontekście 
z roku na rok powinno też rosnąć znaczenie kryterium II etapu „Innowacyjności komunikacji”. Emi-
tent bowiem właśnie przez komunikację z inwestorem najbardziej wpływa na jego decyzje inwesty-
cyjne i pogląd na walory danej spółki, zaś innowacyjność tego przekazu może wpłynąć na wyróż-
nienie spółki wśród pozostałych.

W stosunku do roku 2008 podniósł się poziom zawartości informacyjnej stron. Emitenci coraz więk-
szą wagę przykładają do jasności komunikatu oraz formy przekazu. Najgorszy wynik w roku 2008 
w tym zakresie uplasował się na poziomie 2,90 pkt; w omawianym Konkursie zaś 4,98 pkt, co sta-
nowi znaczny wzrost poziomu publikacji informacji. Podobny przyrost zaobserwować można w ob-
szarze przydatności dla inwestora. Tutaj nie tylko osiągnięto wyższe minimum (3,05 pkt w roku 2008 
i 4,30 w roku 2009), ale przede wszystkim maksymalna przyznana ocena jest znacznie wyższa - 
6,10 pkt w roku 2008 i 9,75 pkt w edycji 2009 Konkursu. Wskaźnik ten pokazuje spełnienie najważ-
niejszego ocenianego w Konkursie kryterium stanowiącego o budowaniu pozytywnych relacji z in-
westorem i otoczeniem rynkowym spółki. 

Kryteria II etapu szczegółowo określające walory witryny internetowej spółki są modyfikowane z roku 
na rok i dostosowywane do wymagań rynku. Proces taki umożliwia przekrojową ocenę wielu funkcji 
oraz funkcjonalności z zakresu przekazu internetowego. 



2.3 Etap III Konkursu

Etap trzeci był oceniany przez Kapitułę czuwającą nad przebiegiem całego Konkursu. W roku 2009 
do udziału w pracach Kapituły zostały zaproszone znane osobistości z rynku kapitałowego, dzien-
nikarze czy też przedstawiciele instytucji rynku podobnie jak w latach ubiegłych, a także najbardziej 
uznani fachowcy w takich dziedzinach jak grafika, komunikacja marketingowa, czy e-marketing, 
przedstawiciele nowych mediów oraz agencji interaktywnych. 

Kapituła Konkursu:

 ● Ludwik Sobolewski     Przewodniczący Kapituły, Prezes Zarządu, Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA

 ● Dariusz Choryło   Prezes Zarządu, Polski Instytut Relacji Inwestorskich
 ● Jarosław Dominiak   Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 ● Marcin Dyl    Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
 ● Dominik Kaznowski   Pełnomocnik Zarządu, Nasza Klasa Sp. z o.o.
 ● Jarosław Sobolewski  Dyrektor Generalny, Interactive Advertising Bureau Polska
 ● Beata Stelmach   Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 ● Leon Tarasewicz   Profesor, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 ● Rafał Zaorski   Prezes Zarządu, Grupa Etendard Sp. z o.o.
 ● Janusz Żebrowski   Prezes Zarządu, K2 Internet SA

Na etapie III oceniono 12 spółek - po 3 nominowane do nagrody w każdej z 4 kategorii. 
 
Spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40:

Spółki należące do indeksu sWIG80:
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Spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów:

Spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect:

Spółki oceniane na III etapie wyróżniały się przejrzystą strukturą strony, wysokim poziomem zawar-
tości merytorycznej oraz estetyką i formą. Witryny nominatów mogą służyć jako przykład właściwe-
go tworzenia portalu spółki notowanej. Jury Konkursu oraz przedstawiciele Kapituły nie oczekują, 
aby każda spółka spełniała dokładnie te same kryteria. Punktowana jest również innowacyjność czy 
też estetyka czyli kategorie bardzo szeroko rozumiane oraz oparte na indywidualnej kreacji. 

Laureatami Konkursu ZSE 2009 w poszczególnych kategoriach zostali:

Spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40:  

  

Spółki należące do indeksu sWIG80:

  

ATM SA
Drugi rok z rzędu Laureatem Konkursu



Spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów:

  

Spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect:

  

Witryny internetowe laureatów Konkursu charakteryzują się bardzo dużą zawartością informacyjną, 
przyjaznym zaprezentowaniem treści, właściwą nawigacją i estetyką.
W kryterium zawartości informacyjnej przodowała Spółka PBG SA, która charakteryzowała się dog-
odnym dla inwestorów sposobem prezentacji danych finansowych, raportów bieżących i okresowych 
oraz wskaźników, kursów akcji i prognoz. Ponadto jury pochwaliło uczciwość prowadzenia serwisu 
poprzez równe pozycjonowanie wszystkich informacji o spółce zarówno pozytywnych, jak i tych 
mniej chlubnych. Spółka ta wyróżniała się również w zakresie poprawności zastosowanych tech-
nologii - wyróżniono google maps, statystyki czy też kanał RSS. Doceniono również walidację kodu 
HTML, poprawnie zastosowany Css oraz Js. 

Spółka ATM SA będąca laureatem Konkursu już drugi rok z rzędu zasłynęła wysoko punktowaną 
sferą informacyjną zarówno od względem zawartości informacji, jak również jej prezentacji. 
Równie wysoko w przypadku tej spółki oceniano intuicyjność, ergonomię i zgodność z regułami 
nawigacji. Emitent zyskał uznanie inwestorów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, 
którzy podkreślali łatwość odnalezienia potrzebnych informacji. Spółka zasługuje na dodatkowe 
wyróżnienie, gdyż jest laureatem Konkursu ZSE 2008 oraz ZSE 2009.
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Łatwe wyszukiwanie informacji, dobrze prezentowany serwis wydarzeń oraz estetyka strony głównej 
pozwoliły na wyróżnienie strony spółki Macrologic SA. Strona, wysoko oceniona przez inwestorów 
indywidualnych, została pochwalona za kolorystykę oraz aspekty graficzne strony głównej serwisu 
oraz technologiczną poprawność wykonania. 

Spółka LUG SA najwyżej została oceniona przez inwestorów instytucjonalnych. Oceniający 
podkreślali funkcjonalną konfigurację witryny połączoną z różnorodnością zamieszczonych 
materiałów. Strona, pomimo reprezentacji spółki z rynku NewConnect, wyraźnie porównywal-
na była do witryn dużych korporacji. Mimo braku takiego wymogu spółka prezentowała raporty 
okresowe oraz dane finansowe. Przejrzystość strony, estetyka oraz pełny zestaw informacji, 
jak również poprawność zastosowanych technologi z wyróżnieniem przejrzystości kodu HTML 
- to główne atuty spółki. Doceniono również aktywne porozumiewanie się spółki z rynkiem za 
pomocą regularnie publikowanego newslettera. W komunikacji mailowej z inwestorem przyznano 
maksymalną liczbę punktów (18 pkt). 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w pierwszym etapie wynosiła 44, zaś na II 80. 
Tabela nr 9 obrazuje punktację laureatów w I i II etapie.

Tabela nr 9. Liczba punktów przyznanych laureatom Konkursu w I i II etapie

Spółka
Liczba przyznanych punktów 

I etap II etap

PBG SA 44 57

ATM SA 44 60

Macrologic SA 44 52

LUG SA 44 57

Przedstawione w tabeli wyniki wskazują jednoznacznie, iż laureaci Konkursu to spółki, które 
otrzymały maksymalną liczbę punktów na I etapie oraz zdecydowaną większość na etapie II.



Rozdział III
 
3.1 Rozwój nowych technologii i ich implementacja w spółkach notowanych

Internet jest najbardziej dynamicznie zmieniającą się dziedziną komunikacji. Także w dziedzinie re-
lacji inwestorskich sposoby komunikacji pomiędzy spółkami a inwestorami zmieniają się najszybciej 
w obszarze internetu. Obserwacje z ostatniego roku pozwalają jednak niestety uznać, że zmiany 
te zachodzą szybciej na rozwiniętych rynkach kapitałowych niż są adaptowane w Polsce. Z czego 
wynika to opóźnienie i co mogą uczynić polskie spółki, aby w obszarze komunikacji w internecie były 
tak samo innowacyjne, jak ich konkurenci z Londynu czy Nowego Jorku?

Profesjonalne stosowanie narzędzi internetowych w komunikacji z inwestorami rozpoczęło się 
w połowie lat 90. XX wieku. Spekulacyjna bańka internetowa, która miała miejsce na przełomie 
wieków spowodowała, że na rynki kapitałowe trafiło wiele spółek nowych technologii, dla których 
internet był podstawową formą komunikacji z klientami, kontrahentami i pracownikami. W natu-
ralny sposób zaprzęgły one takie narzędzia, jak serwis internetowy czy e-mail do komunikacji z in-
westorami. Okres lat 1999-2001 przyniósł impuls, w wyniku którego posiadanie dedykowanego 
inwestorom serwisu internetowego stało się standardem we wszystkich spółkach notowanych 
na NYSE, NASDAQ, czy LSE. Jednocześnie drugi impuls do wdrożenia internetu pochodził od 
inwestorów. Na największych rynkach kapitałowych spółkami zajmują się dziesiątki tysięcy anali-
tyków i zarządzających aktywami pracujących w setkach instytucji. Zastosowanie komunikacji 
elektronicznej zdecydowanie usprawniło możliwości komunikowania się z tak dużą rzeszą inter-
esariuszy.

Natomiast na polskim rynku kapitałowym funkcjonowało (i nadal funkcjonuje) w sumie kilkadziesiąt 
instytucji, a grono analityków i zarządzających liczy ok. 200-300 osób. Identyfikując w tej grupie oso-
by interesujące się określonym sektorem lub branżą spółka ma możliwość spotkania się ze wszyst-
kimi osobiście. Z tego powodu w Polsce nigdy nie wystąpiła silna presja ze strony inwestorów insty-
tucjonalnych, aby spółki prowadziły komunikację w internecie w najwygodniejszy dla nich sposób. 
Presję tę odczuły głównie spółki z WIG-20, które z racji swojej wielkości muszą poświęcać więcej 
czasu na komunikowanie się z inwestorami zagranicznymi. Dość wyraźnie widać efekty tej presji – 
największe polskie spółki zwykle prowadzą serwisy internetowe relacji inwestorskich na poziomie 
jakościowym zbliżonym do konkurentów z Londynu czy Nowego Jorku.
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Ta sama przyczyna jest źródłem opóźnień w adaptowaniu przez polskie spółki nowych narzędzi 
komunikacji elektronicznej, które zyskały dużą popularność w ostatnich dwóch latach. Zmiany w tym 
obszarze wśród spółek z rozwiniętych rynków kapitałowych są istotne i zbliżają się do osiągnięcia 
masy krytycznej pozwalającej na ich zauważenie przez zarządy i dyrektorów relacji inwestorskich 
w polskich spółkach. Przemiany te są być może słabo dostrzegalne dla polskich menedżerów, gdyż 
zachodzą nie w warstwie struktury informacji, a w obszarze struktury procesów komunikacyjnych. 
Osoba, która nie uczestniczy aktywnie w procesach komunikacyjnych na zachodnich rynkach 
kapitałowych nie ma możliwości odczucia, jakie innowacje zachodzą w sposobach komunikowania 
się i widzi jedynie zakres informacji podawanych przez spółki. Podobnie przechodząc codziennie 
obok placówki banku na rogu ulicy nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, na czym polega i jak is-
totne jest oferowanie klientom dostępu do rachunku przez internet lub linię telefoniczną.

Zmiany, jakie nastąpiły w komunikacji z inwestorami drogą elektroniczną są pochodną przemian 
w sposobach komunikowania, jakie następują w świecie mediów. Wynikają one przede wszystkim 
z pojawienia się i stale rosnącej popularności mediów społecznościowych. Rozpowszechnienie ser-
wisów społecznościowych, blogów i mikroblogów oraz opartych na nich różnych form metakomu-
nikacji prowadzi do wyraźnego zmniejszenia ilości czasu poświęcanego przez ludzi (w pierwszej 
kolejności konsumentów, a co za tym idzie także inwestorów) na konsumpcję tradycyjnych mediów 
instytucjonalnych. Firmy i marki są już obecne w mediach społecznościowych, bo tam znaleźli się ich 
klienci. Spółki, jako podmioty rynku kapitałowego, dla których klientem jest inwestor, także podążają 
tą drogą.

Wyniki wszystkich znanych mi badań prowadzonych w Polsce i za granicą pokazują niezmiennie, że 
najbardziej cenioną przez inwestorów formą kontaktu ze spółką są spotkania osobiste. Racjonalnie 
działające zarządy spółek i działy relacji inwestorskich dostosowują się do tych preferencji i dlatego 
poświęcają na spotkania indywidualne, road-show i konferencje inwestorskie dużą część swojego 
czasu. Jednak skoro coraz więcej inwestorów jest obecnych w mediach społecznościowych, to 
naturalnym procesem jest dołączenie do portfolio technik komunikacyjnych IR takich narzędzi, jak 
blog dla inwestorów, profil na Facebooku, czy konto na Twitterze lub w SeekingAlpha.

Obserwując zmiany w narzędziach wykorzystywanych przez działy relacji inwestorskich spółek 
z Nowego Jorku lub Londynu można zaobserwować, że serwis IR stanowiący część korporacyjnego 
serwisu internetowego powoli staje się repozytorium dokumentów, archiwum, gdzie w uporządkowany 
sposób udostępniona jest archiwalna wiedza na temat spółki. Informacje o zdarzeniach istotnych dla 



spółki, dotychczas udostępniane środowisku inwestorskiemu przede wszystkim poprzez agencje in-
formacyjne i (w niektórych krajach) obowiązkowe systemy publikacji informacji (np. ESPI, EBI), są 
przekazywane także w szybkich mediach społecznościowych, takich jak serwisy mikroblogowe.

Pojawienie się mediów społecznościowych nie tylko uzupełniło paletę narzędzi relacji inwestor-
skich o kolejne kanały przekazywania informacji, ale dało możliwość wchodzenia z inwestorami 
w dialog o jakości wcześniej niedostępnej przy pomocy komunikacji elektronicznej. O ile spotka-
nia osobiste zawsze umożliwiały otwartą, dwustronną komunikację pomiędzy spółką a inwesto-
rami, która jest podstawą budowania wzajemnego zaufania, o tyle wykorzystanie w relacjach 
inwestorskich serwisów internetowych dawało możliwość prowadzenia prawie wyłącznie komu-
nikacji jednostronnej. Jądrem i podstawową zasadą panującą w mediach społecznościowych jest 
dialog. Obecność w nich zaczyna się od czytania i polega na ciągłym wchodzeniu w interakcje. 
Chociaż od strony technicznej komunikowanie w mediach społecznościowych może przypominać 
obsługę serwisu internetowego, to sam proces komunikacji przypomina raczej przebieg spotkania 
osobistego. Spotkania, które trwa nie godzinę, a 24 godziny na dobę i odbywa się nie z jednym, 
a równolegle z setkami inwestorów.

Media społecznościowe w dużym stopniu różnią się pomiędzy sobą, a każde z nich służy do real-
izacji innych celów, każde też ma inną dynamikę i powinno być stosowane przy zachowaniu odpow-
iednich zasad. Twitter lub inne serwisy mikroblogowe służą do przekazywania krótkich informacji, 
bieżącej komunikacji bezpośredniej oraz do wsłuchiwania się w głosy środowiska inwestorskiego. 
Wyjątkowo wysoka dynamika tego kanału komunikacji wywołuje, zwłaszcza u początkujących jego 
użytkowników, wrażenie chaosu informacyjnego i zagubienia. Obserwowanie 100-200 osób na 
Twitterze powoduje spływanie od kilkuset do ponad tysiąca krótkich, liczących do 140 znaków, infor-
macji dziennie. Dostępne są jednak narzędzia, które pozwalają te informacje porządkować i radzić 
sobie z ich natłokiem. Z drugiej strony opublikowanie informacji w tym kanale powoduje, że dotrze 
ona nie tylko do osób, które nas obserwują. Jeśli informacja jest istotna, zostanie natychmiast pow-
ielona i przekazana, często z komentarzem, dalej do kolejnych tysięcy odbiorców. Spośród narzędzi 
dostępnych obecnie dla służb komunikacyjnych spółki Twitter jest najszybszym narzędziem komu-
nikacji, wyprzedzającym, zwłaszcza na rynku amerykańskim, agencje informacyjne i news-wire.

Tradycyjne blogi są narzędziem o zgoła odmiennej dynamice. Wykorzystuje się je przede wszystkim 
do budowania wizerunku spółki poprzez właściwe przekazywanie equity story. Blog skierowany do 
inwestorów pozwala na przekazywanie całej otoczki informacyjnej i interpretacyjnej, na którą nie ma 
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miejsca w formalnej komunikacji spółki z rynkiem. Podstawowe informacje o wynikach finansowych 
czy ważnych kontraktach są przekazywane takimi kanałami, jak komunikaty informacyjne. Blog 
daje możliwość obudowania suchych informacji komentarzami, przedstawienie szerokiego tła, na 
którym chcemy pozycjonować spółkę. Język używany przy pisaniu postów na blogu inwestorskim 
może być mniej formalny i bardziej przystępny dla inwestorów. Poszczególne wpisy mogą zwierać 
odniesienia do badań rynkowych, sytuacji w branży, komentarzy analityków czy produktów i usług 
oferowanych przez spółkę. Inwestorzy oceniają każdą spółkę na szerokim tle i dostarczanie im tego 
typu informacji jest dobrze odbierane. Jednocześnie warto pamiętać, że blogerzy odnoszą się do in-
nych informacji dostępnych w internecie, zwłaszcza do innych blogów. Prowadzenie bloga IR z cza-
sem przyczynia się do zwiększenia obecności informacji o spółce w internecie, przede wszystkim 
na blogach prowadzonych przez analityków i inwestorów.

Serwisy zrzeszające społeczności użytkowników internetu, takie jak Facebook lub SeekingAlpha 
dają spółce możliwość długofalowego i stabilnego budowania społeczności inwestorów zainter-
esowanych spółką. Podstawowym sposobem stopniowego rozszerzania grona zainteresowanych 
jest dostarczanie im wartościowych treści i wchodzenie w indywidualne interakcje z osobami obec-
nymi w tych serwisach. Pozycję cenionego dostawcy treści buduje się stopniowo. Ważne przy tym 
jest nie tylko publikowanie informacji w profilu spółki, ale też komentowanie i odnoszenie się do 
informacji przekazywanych przez innych użytkowników serwisu. W serwisach społecznościowych, 
zwłaszcza w anglojęzycznym i skoncentrowanym na rynku kapitałowym SeekingAlpha, konsek-
wentnie prowadzone działania mogą z czasem doprowadzić do sytuacji, gdy dana spółka staje się 
komunikacyjnym liderem sektora, a jej zdanie na temat kondycji branży jest nie tylko zauważane, 
ale też brane pod uwagę w analizach i raportach przygotowywanych przez innych uczestników i ob-
serwatorów rynku.

Media społecznościowe i inne rozwijające się w ostatnich latach techniki komunikacyjne dały 
spółkom także wiele innych narzędzi, które mogą wzbogacić budowanie dialogu z inwestorami 
i zwiększyć rozpoznawalność spółki. Prezentacje umieszczane w serwisie Slideshare osiągają kil-
ku-kilkunastokrotnie większą oglądalność niż proste pliki pdf publikowane w serwisie internetowym 
spółki. Poinformowanie inwestorów poprzez media społecznościowe o zbliżającej się wideokon-
ferencji dwu-trzykrotnie zwiększa liczbę jej uczestników. Skoordynowanie ogłoszenia o publikacji 
wyników okresowych w serwisie internetowym spółki, na forach dyskusyjnych i w serwisach mikrob-
logowych także podwyższa liczbę inwestorów, którzy korzystają z prezentacji i wideokonferencji lub 
zadają szczegółowe pytania przedstawicielom spółki.



Choć media społecznościowe dają spółkom niespotykane wcześniej możliwości bezpośredniej 
interakcji z pojedynczymi, dobrze identyfikowalnymi inwestorami, to korzystanie z nich wymaga 
wysokich kompetencji, zdolności adaptacyjnych i strategicznego podejścia. O ile błędy w strategii 
inwestycyjnej są widoczne po kilku miesiącach lub kwartałach, o tyle pomyłki w prowadzeniu komu-
nikacji mogą mieć reperkusje po godzinach lub wręcz sekundach od ich popełnienia. Warto dodać, 
iż procesy legislacyjne mają znacznie mniejszą dynamikę niż zmiany w świecie mediów, przez co 
korzystając z niektórych narzędzi komunikacyjnych spółki napotykają na obszary nieuregulowane 
przepisami prawa. Może to powodować pewien dyskomfort osób zarządzających relacjami inwes-
torskimi i wymaga szczególnej staranności w prowadzeniu działań.

Media społecznościowe bezpowrotnie złamały istniejący od ponad wieku monopol instytucji i marek 
jako liderów komunikacji. Prawie każdy komunikat trafiający do mediów społecznościowych jest 
odbierany przez ich użytkowników jednocześnie jako wypowiedź spółki i konkretnej osoby ją 
reprezentującej. To z kolei może rodzić dylematy, na ile prowadzenie komunikacji w tych mediach jest 
funkcją organizacji, a na ile jest procesem zarządzanym przez konkretnego dyrektora komunikacji 
lub finansów. Przy rozważaniu tej kwestii warto przypomnieć sobie o jednym z najważniejszych kry-
teriów decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez inwestorów. Kupują oni biznesy zarządzane 
przez konkretnych ludzi, których poznali i którym są w stanie zaufać. W tym kontekście wskazany 
wcześniej dylemat traci na znaczeniu, a spółki uzyskują dostęp do narzędzi, dzięki którym mogą 
komunikować się z inwestorami jednocześnie jako instytucje i jako osoby nimi zarządzające. Trzeba 
też pamiętać, że dyskusje o poszczególnych spółkach już się toczą w mediach społecznościowych. 
Od decyzji zarządów i działów relacji inwestorskich zależy, czy spółki chcą się do tych dyskusji 
włączyć i uzyskać wpływ na ich ton i przebieg.

Wiele spółek konkurujących o zainteresowanie i kapitał inwestorów na NYSE, NASDAQ czy LSE 
stosuje już większość tych narzędzi komunikacyjnych, które jeszcze 2-3 lata temu nie istniały. To 
dowodzi zdolności do obserwowania aktualnych trendów w świecie komunikacji i adaptowania tych 
zjawisk, które można wykorzystać dla stałej poprawy jakości komunikacji z inwestorami. Polskie 
spółki nie raz dowiodły, że są w stanie wdrażać do działań operacyjnych najnowsze zdobycze te-
orii zarządzania czy mechanizmy finansowe. Wydaje się oczywistym, że w miarę jak Warszawa 
będzie umacniała swoją pozycję lidera rynków kapitałowych w regionie i ważnego rynku w Europie, 
konkurencja o kapitał i zainteresowanie inwestorów będzie się przenosiła z poziomu lokalnego na 
regionalny i globalny. W pierwszej kolejności dotyczy to największych spółek, ale z czasem odnosić 
się będzie także do spółek o średniej i niższej kapitalizacji. Rynek kapitałowy należy do najbardziej 
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konkurencyjnych dziedzin gospodarki, a w nich wyścig wygrywają ci, którzy najszybciej i najlepiej 
zaadaptują się do zmieniających się warunków i najpełniej odpowiedzą na potrzeby zgłaszane przez 
swoich klientów i inwestorów.

3.2 Wnioski płynące z Konkursu Złota Strona Emitenta 2009 

W ramach trzeciego Konkursu Złota Strona Emitenta przeprowadzono analizę witryn internetowych 
467 spółek notowanych na GPW (w tym na rynku NewConnect). W trzech etapach konkursowych 
zespół konsultantów oraz ekspertów w zakresie relacji inwestorskich, dziennikarstwa oraz mar-
ketingu i public relations oceniał zakres merytoryczny, estetykę i funkcjonalność witryny, jak również 
skuteczność komunikacji z otoczeniem. Strony internetowe analizowane były szczegółowo pod 
kątem 15 kryteriów.

Wzrost zainteresowania witryną internetową przez emitenta, coraz szersza identyfikacja jej roli oraz 
zaangażowanie w aktualizację i przebudowę serwisu zwiększające jego funkcjonalność - to główne 
wnioski płynące z Konkursu. Zmiany jakie zaszły na stronach internetowych w okresie pomiędzy 
ogłoszeniem kryteriów a rozpoczęciem oceny pozwalają stwierdzić, iż Konkurs ma istotny wpływ na 
poprawę komunikacji spółek z otoczeniem. Dokładna ocena poszczególnych portali wskazuje, iż 
w dużej mierze witryny internetowe bardzo dobrze spełniają funkcję informacyjną, jednakże wciąż 
pozostaje wiele elementów, które mogą ulec poprawie przy minimalnym nakładzie sił i środków.

Pozytywnie ocenić należy zamieszczane na stronach internetowych dokumenty oraz angielskie 
wersje serwisów. Szczególnie dobre wyniki (istotnie lepsze niż w roku ubiegłym) odnotowane zosta-
ły w obszarze publikacji informacji. Odnosi się to zwłaszcza do tych dokumentów, których przygoto-
wanie wymagane jest przez regulacje. Zarówno raporty bieżące, jak i okresowe są prawie zawsze 
(w ok. 90% spółek) zamieszczane na portalu korporacyjnym, coraz częściej spółki zwracają uwa-
gę na sposób ich prezentacji. Bardzo dobre wyniki uzyskano również w zakresie publikacji podsta-
wowych dokumentów korporacyjnych (76,44%), życiorysów zawodowych członków organów spół-
ki (77,52%) oraz informacji o strukturze akcjonariatu (85,01%). Wskazane informacje i dokumenty 
w przypadku większości spółek są łatwe do odnalezienia na ocenianych portalach. 

Poprawie uległ również zakres prowadzenia podstawowej wersji serwisu w języku angielskim. 
W roku 2009 anglojęzyczną wersję serwisu prowadziło 78,37% notowanych spółek, w porówna-
niu do 68% rok wcześniej. Przyczyn tej zmiany możemy upatrywać w czynnikach „zewnętrznych” 



(wzrost internacjonalizacji działalności) oraz w zmianach wymogów GPW odnośnie publikacji infor-
macji w języku angielskim. Analiza stron internetowych pomiędzy ogłoszeniem kryteriów a rozpo-
częciem oceny wskazuje jednak, że dużą rolę odegrał także sam Konkurs ZSE. 

W wielu kategoriach spółki mogłyby w stosunkowo prosty sposób poprawić swoje wyniki. Modyfika-
cjom powinny podlegać następujące kwestie: poziom komunikacji spółki z otoczeniem, zastosowa-
nie wyszukiwarki treści zawartych na stronie, publikowanie kalendarium wydarzeń korporacyjnych 
i wskaźników finansowych, a także zamieszczanie odnośników do innych instytucji.

Weryfikacja jakości komunikacji spółki z otoczeniem za pomocą strony internetowej oparta była na 
ocenie odpowiedzi na 3 pytania wysłane przez fikcyjnych inwestorów. Sprawdzano w jakim cza-
sie i zakresie merytorycznym emitent udzielał wymaganej odpowiedzi. W przypadku 74 spółek (tj. 
15,84%) wyczerpujące odpowiedzi udzielone zostały z ciągu 24 godzin (na każde z 3 zadanych 
pytań). Niestety, w wielu spółkach komunikacja emitentów z inwestorem jest jeszcze realizowana 
w ograniczonym zakresie lub nieprofesjonalnie - mieliśmy do czynienia z wieloma emitentami, któ-
rzy ignorowali skierowane do nich zapytania. Aż 172 notowane spółki (tj. 36,83%) nie odpowiedziały 
w ciągu 48 godzin na żadne z zadanych pytań. Jest to tym bardziej niepokojące, że pytania te kie-
rowane były na adresy wskazane przez spółki na ich stronach internetowych. 

Kolejnym aspektem jest zastosowanie wyszukiwarki, umożliwiającej szybkie i łatwe odnalezienie 
treści znajdujących się na stronie i znacznie podwyższającej funkcjonalność serwisu oraz jakość 
komunikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu w bardzo szybki i intuicyjny sposób użytkownik może od-
naleźć wszystkie poszukiwane dokumenty i materiały niezależnie od różnorodności ich tematyki. 
Prawidłowo działająca wyszukiwarka w zaledwie 236 spółkach (tj. 50,5%, wzrost o zaledwie 5,5% 
w stosunku do roku poprzedzającego) wskazuje, iż jest to element, który powinien podlegać ocenie 
w kolejnych edycjach Konkursu, tym bardziej, że nie jest to funkcjonalność kosztowna.

Konieczność ulepszenia komunikacji dotyczy również kalendarium. Terminarz wydarzeń jest ele-
mentem o bardzo małym stopniu skomplikowania i wymaga jedynie w podstawowej formie podania 
terminów kilku podstawowych wydarzeń korporacyjnych: publikacji wyników kwartalnych, półrocz-
nych i rocznych oraz terminu ZWZA. Niestety, prawidłowo funkcjonujące kalendarium zamieszczo-
ne zostało na witrynach zaledwie 243 spółek (tj. 52.03%). 

Bardzo zaskakującym wynikiem przeprowadzonego badania było wyłonienie zaledwie 226 stron in-
ternetowych (tj. 48,39%), które prawidłowo prezentują aktualne dane finansowe spółki bądź grupy. 
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Przedstawienie takich danych nie wymaga jakichkolwiek zabiegów technicznych, a w istotny spo-
sób zwiększa zawartość informacyjną witryny.

Niezwykle istotnym źródłem wiedzy dla inwestorów jest sprawozdanie z działalności Rady Nadzor-
czej. Lektura tego dokumentu pozwala uzyskać choćby podstawowe informacje odnośnie jakości 
nadzoru korporacyjnego w danej spółce – czy rada jest „nadzorcza” tylko z nazwy, czy rzeczywi-
ście pełni istotną funkcję w nadzorowaniu pracy Zarządu i kreowaniu strategii rozwoju spółki. Po-
szukiwanie tego dokumentu zakończyło się sukcesem na stronach internetowych zaledwie 192 (tj. 
41,11%) spółek. Jest to wprawdzie bardzo istotny wzrost wobec wartości z roku poprzedzającego 
(21%), niemniej obecną sytuację trudno uznać za satysfakcjonującą.

Jedną z istotnych funkcji, jakie pełni strona internetowa jest możliwość odesłania do innych witryn, 
na których mogą się znaleźć ważne dla użytkownika informacje. Odnośniki oceniane w ramach 
Konkursu (do stron GPW, KNF, SEG) znalazły się na witrynach nieco ponad 1/3 spółek, co jest istot-
nym wzrostem (średnio o 17%) względem roku poprzedniego, choć poziom ten jest wciąż stosunko-
wo niski. Należy jednak dodać, iż spółki coraz częściej publikują linki także do innych portali (www.
gpwinfostrefa.pl, KDPW, SII, ZDiM, IZFA, mediów, informacyjnych portali internetowych czy portali 
transmisyjnych) ułatwiając w ten sposób dostęp inwestorów do ważnych dla nich informacji. 

3.3 Rekomendacje dotyczące kryteriów Konkursu ZSE 2010 

Celem utworzenia Konkursu Złota Strona Emitenta było ułatwienie komunikacji internetowej spół-
ek z otoczeniem i wskazanie możliwości zwiększenia wartości spółki poprzez rozszerzenie dostęp-
nych form działania w zakresie relacji inwestorskich. Zmiany dotyczące stosowanych technologii, 
ilościowy i jakościowy rozwój rynku oraz doświadczenie kolejnych edycji ZSE prowadziły do modyfi-
kacji kryteriów, tak aby w każdym roku Konkurs w jak największym stopniu wspomagał spółki w pro-
wadzeniu nowoczesnych relacji inwestorskich za pośrednictwem internetu. Podobnie w roku bieżą-
cym – kryteria Konkursu zostały zmodyfikowane, uwzględniając przebieg i wyniki poprzednich edy-
cji ZSE, najnowsze światowe trendy w dziedzinie internetowych relacji inwestorskich oraz zmiany 
regulacyjne.

Wyniki poprzednich edycji Konkursu wskazały dość wyraźnie obszary, które wciąż wymagają dale-
ko idących ulepszeń. Należy wśród nich podkreślić niedoskonałą komunikację, brak niektórych da-
nych, wyszukiwarki i odnośników do innych stron internetowych. 



Jak zostało przedstawione w podrozdziale 2.1, ponad 1/3 spółek nie odpowiada w ciągu 48 godzin 
na proste pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez spółkę 
na jej stronie internetowej. Wskazuje to, iż strona internetowa jest przez wiele spółek wciąż trakto-
wana jako medium służące do jednostronnej komunikacji. W nowej edycji Konkursu kwestia ta bę-
dzie więc szczegółowo oceniana i najprawdopodobniej ponownie będzie przesądzać o kwalifikacji 
(lub nie) do drugiego etapu.
Wśród innych niedostatków stron internetowych wskazać należy: brak sprawozdania z działalno-
ści Rady Nadzorczej, brak kalendarium wydarzeń korporacyjnych w spółce, brak podstawowych 
wskaźników finansowych, brak prawidłowo funkcjonującej wyszukiwarki oraz brak odnośników do 
stron internetowych GPW, KNF i SEG. Elementy te najprawdopodobniej decydować będą (w przy-
padku porównywalnej punktacji za odpowiedzi na maile inwestorów) o awansie danej spółki do dru-
giego etapu Konkursu.
Mając na względzie potrzebę zachowania jak najdalej idącej porównywalności danych z poprzed-
nich edycji Konkursu nie zostały dokonane zmiany w punktacji bezwzględnej za powyższe kryteria, 
jednakże osiąganie punktacji bliskiej maksymalnej w pozostałych obszarach oznaczać będzie rela-
tywnie coraz większą wagę wymienionych kryteriów.

Kryteria oceny w kolejnej edycji Konkursu uwzględniać będą zmiany dotyczące możliwości technolo-
gicznych oraz nowe trendy w prowadzeniu relacji inwestorskich za pośrednictwem internetu. Szerzej 
kwestie te przedstawione zostały w podrozdziale 3.1, natomiast modyfikacja kryteriów dotyczyć bę-
dzie takich aspektów jak: lepsze wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych a przede wszystkim zasto-
sowanie nowych sposobów relacji z inwestorem. Aby wspomóc te działania wskazaliśmy również kil-
ka znanych już wcześniej obszarów możliwych do zastosowania, które mogą pozytywnie wpłynąć na 
ocenę witryny spółki. Należą do nich: System Zarządzania Treścią CMS, wykorzystanie narzędzi typu 
Newsletter, kanał RSS, czy też kalendarium, jak również pozycjonowanie w zakresie SEO/SEM.

Każda edycja Konkursu opiera się na ocenie jakości witryny w oparciu o analizę zewnętrznej czę-
ści serwisu, obserwowanej przez użytkowników oraz jej walorach technologicznych zapewniają-
cych jej właściwe stworzenie. Zakres aktualizacji, rozmieszczenie treści na stronie, ich podział 
i chronologia, możliwości nawigacji oraz prezentacji danych wynikają natomiast z funkcjonowa-
nia systemów wewnętrznych jak System Zarządzania Treścią (CMS - Content Management Sys-
tem). Istotą tworzenia portalu jest właściwy dobór technologii realizującej taki system pod wzglę-
dem funkcjonalności. Spółki bardzo często koncentrują swoją uwagę na walorach estetycznych 
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przy wyborze realizatora witryny nie zwracając uwagi na systemy, które potem w dużej mierze 
odpowiadają za jakość witryny i prezentacji informacji. Przy błędnie skonfigurowanym systemie 
przygotowane teksty czy też zaprezentowane materiały tracą na wartości zaś możliwości nawiga-
cji mogą ograniczać elastyczność zamieszczania informacji. Portal powinien być tak skonfiguro-
wany, aby był przyjazny dla odbiorów i zachęcał do jego częstego odwiedzania, zaś administra-
torowi strony z ramienia spółki stwarzał nieograniczone możliwości kreacji materiałów, treści oraz 
walorów graficznych, video i zdjęć.

W roku 2009 pojawiło się nowe kryterium dotyczące pozycji witryny w internecie i jej uplasowania 
w wyszukiwarkach. Badanie to będzie kontynuowane w roku bieżącym celem pozyskania informacji 
o łatwości odnalezienia informacji o spółce w internecie oraz analizy jej miejsca. Wśród spółek z da-
nej branży emitent może wyróżniać się bowiem nie tylko wynikami finansowymi czy dobrze wyglą-
dającym serwisem www, ale również pozycją w internecie umożliwiającą dotarcie w gąszczu sie-
ciowych informacji do właściwej firmy, przedsiębiorstwa, instytucji. Realizacja portalu powinna za-
tem być oparta na podstawowych zasadach pozycjonowania - Long Tail, aby już bez działań do-
datkowych jak e-marketing wyróżniać pozycję danej strony w wyszukiwarkach organicznych.

Emitent powinien zadbać również o skuteczną promocję strony w internecie, poprzez zastosowanie na-
rzędzi typu SEO/SEM. Istnienie bowiem serwisu internetowego jest bezcelowe, jeżeli możliwość jego 
odnalezienia przez potencjalnego użytkownika, klienta lub inwestora jest znikome. Marketing interneto-
wy w wyszukiwarkach (Search Engine Marketing -SEM) służy ułatwieniu dostępu do serwisu interneto-
wego poprzez zwiększenie jego widoczności w wyszukiwarkach. SEO — Search Engine Optimization 
natomiast, to proces poprawiający ilość wejść na daną witrynę oraz jakoś ruchu przychodzącego.

Wszystkie trzy narzędzia służą łatwości odnajdywania spółki jak również promują ją w zakresie wy-
szukiwania zagadnień zawartych na stronie. Inwestor bowiem rzadko poszukuje samej spółki, czę-
ściej zaś szuka danego tematu, rozwiązania, problematyki.

Coraz większe znaczenie w zakresie podstawowych obowiązków publikacyjnych spółki odgry-
wa omawiane w podsumowaniu III edycji Konkursu kalendarium wydarzeń. Spośród przeana-
lizowanych spółek jedynie połowa posiada prawidłowo prowadzony serwis wydarzeń korpora-
cyjnych. Są również spółki, które pomimo dedykowanego miejsca nie aktualizują publikowa-
nych terminów. Jakość właściwych informacji o wydarzeniach powinna znacznie wzrosnąć w IV 
edycji Konkursu. Oprócz zakresu prezentowanych informacji o wydarzeniach nieliczni emitenci sto-



sują również nowoczesne narzędzia do ich emisji. Pojawiają się konfiguracje kalendarium z google 
calendar oraz ustawienia przypomnień o wydarzeniu. Zastosowanie takich rozwiązań, nawet jeśli 
nie ujęte w ocenie punktowej Konkursu, jest rekomendowane przez SEG. 

Na II i III etapie Konkursu ocenie podlegają głównie elementy wyróżniające spółkę wśród konku-
rentów. Dlatego też spółki nie powinny zapominać o rekomendowanych w roku ubiegłym kanałach 
RSS, dzięki którym inwestor ma możliwość pozyskania w jednym miejscu wszystkich najistotniej-
szych informacji o działalności spółki. Rozwiązanie takie umożliwia również dotarcie do inwestora 
z istotną informacją pomimo nieregularnego odwiedzania strony. 
Większą uwagę spółki powinny zwrócić również na wykorzystanie newslettera - narzędzia znane-
go lecz zbyt rzadko wykorzystywanego w komunikacji z otoczeniem, a ocenianego w drugim etapie 
Konkursu. Wysyłanie nawet krótkich informacji za pomocą wizerunkowego maila jest niezmiernie 
istotnym elementem w utrzymywaniu relacji na wysokim poziomie. Sprzyja również spójności dzia-
łań i kreowaniu rzetelnego wizerunku spółki oraz marki emitenta.

Wśród nowych kryteriów słuszne wydaje się sprawdzenie stosowania przez spółki nowych form ko-
munikacji jak transmisje video, blogi oraz fora społecznościowe. Witryny internetowe są populary-
zowane jako element platformy komunikacji z inwestorami i klientami, a dzięki rozwojowi technolo-
gii komunikacyjnych mamy możliwość wykorzystywania nowych narzędzi oraz ich częstego stosowa-
nia podczas porozumiewania on-line. Dotychczasowa praktyka bezpośrednich spotkań została zastą-
piona transmisją spotkania z wykorzystaniem nowoczesnych mediów. Telekonferencje, portale spo-
łecznościowe, komunikatory i transmisje wydarzeń stały się w ostatnim roku bardzo istotnym narzę-
dziem do komunikacji z rynkiem. Zwyczajowe spotkania z dziennikarzami i inwestorami przy okazji 
publikacji wyników lub strategii spółki coraz częściej organizowane są przy użyciu elektronicznych 
środków przekazu. Tradycyjną telewizję coraz częściej zaś zastępują telewizje internetowe oraz 
transmisje wydarzeń on-line, gdyż dzięki serwisom internetowym można dotrzeć z informacją do 
znacznie większej liczby odbiorców zachowując jednocześnie dostęp do grupy docelowej. Transmi-
sje takie - najczęściej zamieszczane na stronie spółki, na stronie organizatora transmisji lub porta-
li komunikacji internetowej - są coraz częściej wykorzystywane, wzbogacając warstwę informacyjną 
emitenta. Publikowanie w serwisie internetowym nagrania video lub dostępu do transmisji zamiesz-
czonej „w sieci” czy chociażby zapisu dźwiękowego spotyka się z dużym zainteresowaniem odbior-
ców informacji, dlatego też należy położyć nacisk na rozwój i szersze wykorzystanie tego typu roz-
wiązań. Zakres obecnego stanu zbadamy podczas oceny pierwszego etapu Konkursu, który doty-
czy wszystkich spółek notowanych.
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W nowej edycji Konkursu pojawi się również nowe kryterium dotyczące wykorzystania niestandar-
dowych sposobów komunikacji i pozyskiwania opinii. Zadając pytanie „Czy spółka w prowadze-
niu relacji inwestorskich wykorzystuje nowoczesne sposoby komunikacji z inwestorami?” będzie-
my chcieli się dowiedzieć o aktywne wykorzystywanie przez spółkę narzędzi typu: czat, blog kor-
poracyjny, blogi indywidualne, fora eksperckie (Goldenline, Bankier, Money, StockWatch, itp.) lub 
uczestnictwo w portalach społecznościowych typu Facebook, Blip, Tweeter, itp.
Już teraz bowiem komentarze i ocena sytuacji spółki nie pozostaje tylko w rękach dziennikarzy, ale 
jest również szeroko dyskutowana i oceniana przez społeczności lokalne zrzeszone wokół tematyki 
rynku kapitałowego. Blogowanie, Blip-owanie oraz fora społecznościowe tworzą nowy kanał komu-
nikacji z rynkiem oraz zastępują informacje medialne. Inwestorzy i akcjonariusze nieobecni na spra-
wozdawczych i informacyjnych spotkaniach coraz częściej odwołują się do społecznościowych ko-
mentarzy i opinii zamiast sięgać do relacji prasowych czy telewizyjnych. 

Bardzo ważnym aspektem nowej edycji Konkursu będzie analiza dostosowania spółki do nowych 
wymogów KSH (dot. zmian odnośnie zwoływania, organizacji i przebiegu WZA) oraz promowanie 
działań informacyjnych z tym związanych. Zmiany regulacyjne wynikające z Dyrektywy 2007/36/WE 
(o prawach akcjonariusza), implementowanej poprzez zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, we-
szły w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. Największe znaczenie mają tutaj nowe rozwiązania: zwoły-
wanie WZA za pośrednictwem strony internetowej, wprowadzenie dnia prawa do głosowania i zwią-
zany z tym brak wymogu blokowania akcji, umożliwienie informowania spółki drogą elektronicz-
ną o udzieleniu pełnomocnictwa oraz wprowadzenie możliwości zdalnego i korespondencyjnego 
udziału w WZA.

Na potrzeby Konkursu weryfikacja zgodności z nowymi regulacjami dotyczyć będzie dwóch kwestii: 
możliwości elektronicznego powiadamiania o udzielonym pełnomocnictwie oraz informowania akcjo-
nariuszy o nowych zasadach WZA. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez SEG, duża część 
spółek nie wskazała adresu poczty elektronicznej, pod który inwestorzy mogą przesyłać zawiado-
mienia o udzieleniu pełnomocnictwa. Mając na względzie, iż jest to zobowiązanie wprost wynikają-
ce z KSH (Art. 4121 § 4), zasadnym wydaje się wsparcie poprzez Konkurs implementacji nowych re-
gulacji, tak aby zminimalizować ryzyka dla spółek wynikające z zaniedbań w tym obszarze. Ponad-
to, zmiany zasad zwoływania, organizacji i przebiegu WZA są niezwykle istotne dla samych akcjona-
riuszy. Spółki powinny zatem dołożyć starań, aby poprzez działania informacyjne ułatwić inwestorom 
udział w WZA zgodnie z nowymi regulacjami, stąd kwestie te będą analizowane na II etapie Konkursu.






