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Wstêp
Dynamicznie zmieniaj¹ce siê w ostatnich latach otoczenie rynkowe
oraz silna konkurencja na europejskim rynku kapita³owym wymuszaj¹
na spó³kach gie³dowych coraz wiêksz¹ dba³oœæ o odpowiedni¹ jakoœæ polityki informacyjnej, która nabiera szczególnego znaczenia w perspektywie corporate governance. Dzia³ania z zakresu relacji inwestorskich i polityki informacyjnej spó³ek gie³dowych wp³ywaæ mog¹ bowiem m.in. na
zwiêkszenie zaufania i reputacji przedsiêbiorstwa, redukcjê kosztu kapita³u czy wy¿sz¹ p³ynnoœæ akcji i wycenê rynkow¹ spó³ki. Obserwacje
spó³ek gie³dowych na prze³omie ostatnich lat wskazuj¹ na znacz¹cy rozwój relacji inwestorskich, który niew¹tpliwie wywo³any zosta³ wp³ywem
nowoczesnych technologii informatycznych, w g³ównej mierze Internetu.
Serwis internetowy poœwiêcony relacjom inwestorskim, stanowiæ mo¿e
tym samym wa¿ny kana³ komunikacji spó³ki z jej interesariuszami.
Zasadniczym celem opracowania jest zbadanie stopnia zró¿nicowania jakoœci internetowych stron relacji inwestorskich, tworzonych przez
polskie i niemieckie spó³ki gie³dowe. Bezpoœredni¹ przes³ank¹ poczynionej analizy komparatywnej jest upowszechnienie i promowanie najlepszych standardów komunikacji z inwestorami, stricte powi¹zanie polskich kanonów z najlepszymi wzorcami zachodnimi. Dla realizacji tak
postawionego celu sformu³owano hipotezê badawcz¹, stanowi¹c¹, i¿
strategie polskich przedsiêbiorstw, w odró¿nieniu od spó³ek niemieckich,
cechuje niska jakoœæ stosowania dobrych praktyk corporate governance oraz
polityki informacyjnej, zwi¹zanej z kszta³towaniem relacji inwestorskich.
Zaprezentowane w artykule wyniki badañ odnosz¹ siê do spó³ek
gie³dowych notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, wchodz¹cych w sk³ad indeksu WIG30 oraz spó³ek notowanych
na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych we Frankfurcie nad Menem z indeksu DAX. Analiz¹ objêto 60 spó³ek zakwalifikowanych do obydwu indeksów na dzieñ 1 marca 2015 r. Dane empiryczne do badañ zosta³y
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zaczerpniête z polskich i niemieckich gie³dowych serwisów internetowych. Z kolei ocenê jakoœci serwisów internetowych badanych spó³ek
przeprowadzono za pomoc¹ metody jakoœciowo-heurystycznej wed³ug
Helge Clausena. W ramach prowadzonego postêpowania badawczego
wybrano zespó³ cech formalnych i treœciowych (czêœciowo obligatoryjnych), stanowi¹cych okreœlon¹ bazê kryteriów oceny polityki informacyjnej i relacji inwestorskich, które koresponduj¹ z dobrymi praktykami
rekomendowanymi m.in. przez GPW w Warszawie.
Artyku³ wspó³finansowany ze œrodków pozyskanych w ramach dotacji celowej na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z prowadzeniem badañ naukowych
s³u¿¹cych rozwojowi m³odych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich.

1. Istota relacji inwestorskich w polityce informacyjnej spó³ek
gie³dowych
Zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem, chc¹c stworzyæ, utrzymaæ b¹dŸ
wzbogaciæ relacje spó³ki z otoczeniem rynkowym, musz¹ przede wszystkim wzi¹æ pod uwagê jakoœæ komunikacji zewnêtrznej (z inwestorami,
multiplikatorami1 i pozosta³ymi interesariuszami) oraz wewnêtrznej
(z pracownikami, rad¹ nadzorcz¹ itd.). Podkreœliæ nale¿y, i¿ wœród podstawowych cech przekazywanych komunikatów wymienia siê m.in.
wiarogodnoœæ informacji, ich przydatnoœæ, aktualnoœæ, porównywalnoœæ,
zrozumia³oœæ, przetwarzalnoœæ, standaryzacjê oraz czas przekazania i pozyskania [Dziawgo, 2011, s. 93]. Nadto zwraca siê uwagê na ekonomicznoœæ informacji, adekwatnoœæ prezentacji czy kwestiê nastawienia na
odbiorcê komunikatu [Sierpiñska, 2007, s. 53–56].
Informacja, traktowana jako wiedza niezbêdna do osi¹gniêcia celów
organizacji, wymusza na ka¿dym przedsiêbiorstwie (organizacji) koniecznoœæ prowadzenia okreœlonej polityki informacyjnej, która mieœci siê
w obszarze posiadania efektywnego i kompleksowego systemu generuj¹cego jak najbardziej u¿yteczn¹ informacjê, powi¹zan¹ z dzia³aniami i celami danego podmiotu gospodarczego [Sierpiñska, 2007, s. 10]. Informacje stanowi¹ bowiem Ÿród³o wiedzy o dzia³aniu przedsiêbiorstwa dla
ró¿nych grup interesariuszy, zgodnie z ich potrzebami informacyjnymi
oraz celami, jakie zamierzaj¹ osi¹gn¹æ. Odpowiednio prowadzona polityka informacyjna sprzyja budowaniu nie tylko to¿samoœci wœród pra1

Do tzw. multiplikatorów zaliczyæ nale¿y m.in. media, dziennikarzy, potencjalnych inwestorów, ekspertów, doradców inwestycyjnych, agencje ratingowe itp.
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cowników, ale przede wszystkim przyczynia siê do kreowania wizerunku przedsiêbiorstwa w jego otoczeniu.
Rozpowszechnianie w œrodowisku inwestorskim informacji o dokonaniach spó³ki stanowi podstawowy cel relacji inwestorskich, których
g³ówn¹ motywacj¹ w perspektywie corporate governance winno byæ ograniczanie asymetrii informacyjnej, zwi¹zanej z obecnoœci¹ spó³ki na gie³dzie [Chang i inni, 2008, s. 375–390]. S. Brown i S. A. Hillegeist wprost
stwierdzaj¹, i¿ wystêpuje negatywna korelacja miêdzy jakoœci¹ ujawnianych informacji a poziomem asymetrii informacyjnej, która wi¹¿e siê
z rozbie¿noœci¹ w dostêpie interesariuszy przedsiêbiorstwa do poszczególnych informacji [Brown, Hillegeist, 2003, s. 1–5]. W literaturze przedmiotu odnaleŸæ mo¿na równie¿ odmienne pogl¹dy na temat wp³ywu jakoœci informacji na poziom asymetrii informacyjnej i koszt kapita³u spó³ki
[Armstrong i inni, 2011, s. 1–40].
W w¹skim ujêciu relacje inwestorskie (Investor Relations – IR) pojmowane s¹ jako ujawnianie informacji przez przedsiêbiorstwo, które wynika stricte z obowi¹zków informacyjnych, uregulowanych przez prawo
[Dziawgo, 2011, s. 17; Niedzió³ka, 2008, s. 2–4]. Jednak¿e najczêœciej zagadnienie to uto¿samia siê z systematycznymi dzia³aniami komunikacyjnymi miêdzy spó³k¹ a jej interesariuszami, na podstawie których istnieje
mo¿liwoœæ dokonania oceny dzia³alnoœci i rozwoju przedsiêbiorstwa
[Marston, 1996, s. 477–488].
Najstarszy instytut relacji inwestorskich – NIRI (National Investor
Relations Institute) definiuje relacje inwestorskie jako sk³adnik zarz¹dzania
strategicznego, obejmuj¹cy finanse, komunikacjê, marketing i przestrzeganie prawa obrotu papierami wartoœciowymi, umo¿liwiaj¹cy efektywn¹
komunikacjê miêdzy spó³k¹, spo³ecznoœci¹ inwestorsk¹ i pozosta³ymi zainteresowanymi stronami i w efekcie przyczyniaj¹cy siê do rzetelnej wyceny papierów wartoœciowych przez rynek2. Zwraca tym samym uwagê
na podstawowe cele i po¿¹dane efekty prowadzenia okreœlonej polityki
informacyjnej spó³ek w obszarze relacji inwestorskich, które w g³ównej
mierze koreluj¹ z wartoœci¹ rynkow¹ przedsiêbiorstwa. Rezultat dzia³añ
z zakresu relacji inwestorskich znajduje bowiem odzwierciedlenie nie tylko w zwiêkszeniu poziomu zaufania i reputacji spó³ki, ale tak¿e w redukcji kosztu kapita³u, wy¿szej p³ynnoœci akcji i wycenie przedsiêbiorstwa [Niedzió³ka, 2008, s. 4] – rysunek 1.
2

Definicje t¹ mo¿na odnaleŸæ bezpoœrednio na stronie internetowej NIRI [http://www.
niri.org/about/mission.cfm, dostêp dnia 01.03.2015].
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Rysunek 1. Korzyœci p³yn¹ce z relacji inwestorskich

ród³o: [Niedzió³ka, 2008, s. 17].

W literaturze przedmiotu odnaleŸæ mo¿na pogl¹d, i¿ odpowiedzialnoœæ za zarz¹dzanie wartoœci¹ rynkow¹ w spó³ce gie³dowej jest przypisana wrêcz relacjom inwestorskim [Ryan i inni, 2005, s. 87–98]. F. P. Seitel,
definiuj¹c relacje inwestorskie, wskazuje na wysi³ki przedsiêbiorstwa,
maj¹ce na celu zniwelowanie luki pomiêdzy tym, jak spó³ka jest postrzegana, a rzeczywistoœci¹ i tym samym na tworzenie warunków osi¹gania
przez spó³kê w³aœciwej ceny rynkowej [Seitel, 2003, s. 504]. Finalnym
efektem realizacji polityki informacyjnej spó³ki winna byæ zwiêkszona
wartoœæ rynkowa przedsiêbiorstwa [Marcus, Wallace, 1997, s. 1]. W³aœciwie i skutecznie poinformowani inwestorzy i wierzyciele oczekuj¹ bowiem ni¿szej premii za zmniejszone ryzyko, co wp³ywa bezpoœrednio na
cenê akcji. Nadto zakres ujawnianych informacji przek³ada siê na wiêksze
zainteresowanie ze strony analityków i mediów, zwiêkszenie p³ynnoœci,
zwiêkszenie udzia³u inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie, a docelowo wzrost wyceny rynkowej. W literaturze przedmiotu wskazuje siê
jednak¿e, i¿ owe zale¿noœci nie s¹ jednoznaczne i zale¿¹ np. od formy
ujawnianych informacji [Botosan, Plumlee, 2002, s. 21–40; Bushee, Noe,
2000, s. 171–202; Lang, Lundholm, 1993, s. 246–271; Diamond, Verrechia,
1991, s. 1325–1359; Rawicki, 2011, s. 73].
Z przeprowadzonego badania przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich wynika, i¿ 83% analizowanych spó³ek wskazuje na istnienie
zwi¹zku pomiêdzy jakoœci¹ relacji inwestorskich a wycen¹ gie³dow¹
spó³ki, jednak¿e wiêkszoœæ z nich (tj. 69%) nie potrafi okreœliæ wysokoœci
tej premii [Relacje inwestorskie w Polsce…]. Ponadto jakoœæ relacji inwestorskich ma wp³yw na decyzje 83% inwestorów instytucjonalnych o tym, czy
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w ogóle zainwestowaæ w akcje danej spó³ki, przy czym 21% respondentów nadaje relacjom inwestorskim bardzo du¿e znaczenie. Jednoczeœnie
dla 74% inwestorów jakoœæ relacji inwestorskich ma równie¿ wp³yw na
horyzont inwestowania, a w przypadku 84% z nich jest powodem ograniczenia lub wycofania siê z inwestycji w akcje spó³ki. Inne badania zawartoœci serwisów inwestorskich wskazuj¹, i¿ tylko w przypadku 48 z 143
podmiotów kompletnoœæ, aktualnoœæ i przejrzystoœæ zaprezentowanych
pozycji oceniono na poziomie co najmniej umiarkowanym [Dyczkowska,
2012, s. 23–46].
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e inwestorzy, którzy lokuj¹ w spó³ce swoje
w³asne kapita³y, oczekuj¹ pe³nej i rzetelnej informacji o tym, w jaki sposób
œrodki te zosta³y zainwestowane. Informacje pochodz¹ce ze spó³ki maj¹
fundamentalne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
w zakresie kupna czy sprzeda¿y akcji. Celem przep³ywu informacji do inwestorów powinno byæ zatem przekazanie im informacji o wartoœci rynkowej spó³ki [Goodman, 2004, s. 213].
Maj¹c na uwadze zasady corporate governance, skupione wokó³ zgodnoœci z interesem akcjonariuszy, w budowaniu kapita³u relacji (reputacji),
i tym samym realizacji strategii wzrostu wartoœci rynkowej, mo¿na podkreœliæ, ¿e spó³ki powinny zabiegaæ o jak najwy¿sz¹ skutecznoœæ i jakoœæ
przekazywanych informacji. Program informacyjny spó³ek zawiera m.in.
[Szablewski, 2000, s. 32–33]:
1) informacje finansowe (w szczególnoœci wyniki finansowe),
2) zdolnoœci kadry zarz¹dzaj¹cej (g³ównie wiedzê i doœwiadczenie mened¿erów organizacji),
3) analizy planów przedsiêbiorstwa (w tym pozycjê strategiczn¹ i strategiczne cele spó³ki).
Ogólnym celem relacji inwestorskich w spó³ce gie³dowej jest skuteczna komunikacja z okreœlonymi grupami interesariuszy, którzy zainteresowani s¹ uzyskaniem konkretnych, specjalistycznych informacji,
dotycz¹cych wyników, planów i funkcjonowania spó³ki. Do dzia³añ w zakresie RI zalicza siê przede wszystkim [Bragg, 2013, s. 72]:
1) przygotowywanie i publikowanie danych oraz informacji okreœlonych w obowi¹zkach informacyjnych (regulaminy i dokumenty korporacyjne, raporty okresowe i bie¿¹ce),
2) prowadzenie spotkañ z inwestorami (tzw. road shows),
3) przygotowywanie i publikowanie analiz, prezentacji i innych materia³ów dostarczaj¹cych informacji o kondycji finansowej, strategii
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funkcjonowania czy sposobach zarz¹dzania i nadzoru korporacyjnego (np. struktura w³asnoœci, sk³ad rady, polityka wynagradzania najwy¿szej kadry mened¿erskiej),
4) przygotowywanie publikacji prasowych oraz w fachowych portalach
i na korporacyjnej stronie relacji inwestorskich oraz
5) prowadzenie dwustronnej komunikacji.
Dobre Praktyki Spó³ek Notowanych na GPW, opracowane przez Gie³dê
Papierów Wartoœciowych w Warszawie, wskazuj¹ na rolê i znaczenie
umacniania transparentnoœci spó³ek gie³dowych, poprawê jakoœci komunikacji spó³ek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy,
tak¿e w materiach nieregulowanych przez prawo, a przy tym niestwarzanie obci¹¿eñ dla spó³ek gie³dowych, nierównowa¿onych korzyœciami
wynikaj¹cymi z potrzeb rynku [Dobre praktyki…].
Zakres ujawnianych informacji zale¿y g³ównie od stanowiska zarz¹dów spó³ek gie³dowych, które podejmuj¹ okreœlone decyzje w zakresie polityki informacyjnej. W praktyce gospodarczej ma miejsce bagatelizowanie obszaru strategii dla relacji inwestorskich. Istnieje bowiem sporo
luk, które wymagaj¹ intensywnych prac usprawniaj¹cych badane procesy, a szereg zagadnieñ stwarza pole do prowadzenia dzia³añ edukacyjnych. Jak wynika z przeprowadzonych badañ [Relacje inwestorskie
w praktyce…], dzia³ania w obszarze relacji inwestorskich podejmowane
przez spó³ki notowane na polskim rynku kapita³owym maj¹ w du¿ej mierze charakter niezaplanowanych, ad hoc, zwi¹zanych z bie¿¹cymi potrzebami – a wiêc si³¹ rzeczy nie uwzglêdniaj¹ mo¿liwoœci i korzyœci, jakie
daje konsekwentne planowanie i dzia³anie d³ugoterminowe. Jedynie 9%
spó³ek prowadzi regularne dzia³ania z zakresu relacji inwestorskich,
a blisko 70% nie uwzglêdnia ich w swoich strategiach. Z badania wynika
ponadto, ¿e posiadanie strategii komunikacji skierowanej do inwestorów
jest czymœ, bez czego pracuj¹ spó³ki, niezale¿nie od sta¿u na rynku, obrotów, wielkoœci czy rynku, na którym notowane s¹ ich papiery wartoœciowe.

2. Rola nowoczesnych narzêdzi komunikacji w relacjach
inwestorskich
Dobór narzêdzi komunikacji oraz wybór zakresu treœci informacji
przekazywanych w ramach relacji inwestorskich spó³ki gie³dowej jest
uzale¿niony od odbiorcy komunikatu, czyli okreœlonej grupy interesariuszy przedsiêbiorstwa (tablica 1).
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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w dobie rozwoju technologii (w tym Internetu) obok tradycyjnych form komunikacji z interesariuszami (np.
spotkañ, prezentacji, konferencji prasowych, rozmów telefonicznych, korespondencji pocztowej itp.), w relacjach inwestorskich coraz czêœciej wykorzystuje siê elektroniczne (internetowe) narzêdzia komunikacji spó³ki
z rynkiem. Wœród nich wymieniæ nale¿y m.in. pocztê elektroniczn¹
(e-mail) i listy mailingowe, newsletter, telekonferencje i wideokonferencje, nagrania audio i wideo (prezentacje), kana³ RSS, portale spo³ecznoœciowe (tzw. social media), w tym blog, czat b¹dŸ forum oraz strony internetowe relacji inwestorskich spó³ki.
Tablica 1. Instrumenty relacji inwestorskich w zale¿noœci od odbiorcy
komunikatu
Analitycy,
inwestorzy
instytucjonalni

road show, spotkania otwarte po publikacji wyników,
spotkania z okazji wa¿niejszych zmian w spó³ce,
konferencje internetowe, raporty roczne i prospekty
emisyjne, raporty finansowe, strona internetowa i listy
mailingowe

Inwestorzy
indywidualni

komunikacja przez maklerów, raporty analityków,
obecnoœæ w mediach, road show, strona internetowa i listy
mailingowe

Media

wywiady, materia³y prasowe wysy³ane do dziennikarzy,
zestawy informacyjne wrêczane podczas spotkañ,
dystrybucja wiadomoœci do serwisów internetowych przy
wspó³udziale analityków, inwestorów i mediów,
telekonferencje i konferencje prasowe, strona internetowa
i listy mailingowe

ród³o: [Usarkiewicz, 2003, s. 120].

Przes³ankami rezygnacji z tradycyjnych kana³ów komunikacji sta³y
siê niew¹tpliwie aspekty zwi¹zane z czasem, kosztoch³onnoœci¹ oraz
efektywnoœci¹ docierania komunikatu od nadawcy do odbiorcy. Z drugiej strony, czêsto przytaczanym efektem stosowania wielu nowoczesnych narzêdzi komunikacji jest przejœcie od dwustronnej do bardziej jednostronnej komunikacji miêdzy spó³k¹ a interesariuszami. Podkreœliæ
nale¿y, i¿ profesjonalne wykorzystanie Internetu w relacjach inwestorskich znacz¹co podnosi jakoœæ procesu komunikacji przedsiêbiorstwa
z otoczeniem. Wzrasta bowiem przejrzystoœæ dotychczasowych i zamierzonych dzia³añ spó³ki wskutek nie tylko zwiêkszonej szybkoœci przekazu
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[Kiss, 2001a, s. 89–91], lecz tak¿e wzbogaconej ró¿norodnoœci sposobów
przekazania komunikatu [Kuperman, 2000, s. 149–150].
Celem relacji inwestorskich winno byæ nie tylko prezentowanie danych ekonomiczno-finansowych, ale w g³ównej mierze realistyczne i obiektywne przedstawienie za³o¿eñ strategii przedsiêbiorstwa dla utrzymania
i wzbogacenia kapita³u reputacji. Mo¿liwe jest to do osi¹gniêcia dziêki
wiarygodnoœci, szczeroœci i dwustronnemu dialogowi przedsiêbiorstwa
z otoczeniem [Kiss, 2001b, s. 26]. Niezwykle istotne staje siê zatem zachowanie czytelnoœci, konkretnoœci i wiarygodnoœci informacji, które docieraj¹ do interesariuszy drog¹ poczty elektronicznej, za pomoc¹ newslettera
(przybieraj¹cego formê tzw. mailingu) lub kana³u RSS (Really Simple Syndication), bêd¹cego narzêdziem s³u¿¹cym do automatycznego informowania o nowoœciach publikowanych na portalu internetowym przedsiêbiorstwa.
Spó³ki akcyjne w swoich strategiach relacji inwestorskich coraz czêœciej i chêtniej decyduj¹ siê na zamianê komunikacji za poœrednictwem telefonu czy bezpoœrednich spotkañ na rzecz elektronicznych rozmów z interesariuszami (tele- i wideokonferencje). Ta nowoczesna forma nie tylko
daje mo¿liwoœæ wirtualnego uczestniczenia np. w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, ale tak¿e podejmowania uchwa³ w formie tzw.
e-voutingu [Boros, 2004, s. 265–289]. Jednak¿e niew¹tpliwie najszybciej
rozwijaj¹cym siê narzêdziem komunikacji elektronicznej sta³y siê portale
spo³ecznoœciowe. Wykorzystanie czatów, blogów czy forów internetowych nie tylko skupia interesariuszy wokó³ spó³ki (i jej marki), ale buduje
tak¿e bazê informacji dla tworz¹cych strategiê relacji inwestorskich na
temat cech inwestorów. Najbardziej znanymi na œwiecie portalami spo³ecznoœciowymi, dedykowanymi równie¿ spo³ecznoœci inwestorskiej, s¹:
Twitter, Facebook i YouTube [Dziawgo, 2011, s. 149].
Wa¿nym elementem komunikacji spó³ki gie³dowej z jej interesariuszami sta³o siê równie¿ wykorzystanie szeregu urz¹dzeñ elektronicznych
(mobilnych), w tym m.in. tabletów (iPadów) oraz smartfonów, ³¹cz¹cych
funkcje telefonu komórkowego z zarz¹dzaniem informacj¹ osobist¹,
poczt¹ elektroniczn¹, przegl¹dark¹ internetow¹ itd. Œwiadomoœæ spó³ek
gie³dowych o mo¿liwoœciach, jakie nios¹ za sob¹ nowoczesne rozwi¹zania mobilne, winna przek³adaæ siê m.in. na dostosowanie stron internetowych do potrzeb zminiaturyzowanych czytników wraz z mo¿liwoœci¹
pobrania aplikacji na urz¹dzenia mobilne.
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Podejmuj¹c decyzjê o wyborze nowoczesnych form komunikacji,
wskazaæ nale¿y w g³ównej mierze na oczekiwania inwestorów w zakresie
preferowanych kana³ów dystrybucji informacji. Jak wynika bowiem z badañ ankietowych, prowadzonych wœród polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (analityków gie³dowych), bezpoœrednie kontakty ze spó³kami, w szczególnoœci spotkania „1-on-1”, stanowi¹ dla 79%
respondentów najbardziej preferowan¹ formê komunikacji. Mimo to inwestorzy równie chêtnie wykorzystuj¹ elektroniczne Ÿród³a informacji,
w szczególnoœci newslettery w formie elektronicznej i strony internetowe
[Relacje inwestorskie w Polsce…]. Nie odnosz¹ natomiast zbyt du¿ych korzyœci z kontaktów ze spó³kami w czasie konferencji prasowych ani dni
inwestorskich (rysunek 2).
Rysunek 2. Preferowane kana³y dystrybucji wœród inwestorów (w %)

ród³o: [Relacje inwestorskie w Polsce…].

Podstawy do skutecznej komunikacji spó³ki z interesariuszami tworzy bez w¹tpienia Internet, w szczególnoœci witryna relacji inwestorskich.

230

Artur Sajnóg

Wœród wielu u¿ytkowników strona internetowa kojarzona jest z obowi¹zkowymi informacjami finansowymi i niefinansowymi, okreœlonymi
przez przepisy prawa. Regulacje prawne niew¹tpliwie pe³ni¹ kluczow¹
rolê dla serwisu relacji inwestorskich, gdy¿ formu³uj¹ standardy polityki
informacyjnej prowadzonej przez spó³ki w odniesieniu zarówno do zakresu publikowanych informacji, jak i sposobu ich dostarczania na rynek
[Aluchna, 2013, s. 76]. Przedstawiciele praktyki gospodarczej wskazuj¹
jednak¿e, i¿ polityka informacyjna nie mo¿e byæ ograniczona do biernego
kontaktu z rynkiem, czyli publikacji jedynie wymaganych prawem raportów czy te¿ aktualizacji informacji na stronie internetowej. Uczestnicy
oczekuj¹ bowiem u¿ytecznych i kompletnych informacji, nie tylko pozytywnych i optymistycznych, ale równie¿ tych, które wskazuj¹ na potencjalne zagro¿enia b¹dŸ ryzyko [Wiarygodnoœæ danych…]. Niew¹tpliwym
atutem w tym zakresie jest kwestia standaryzacji informacji prezentowanych na internetowej stronie relacji inwestorskich.
W warunkach dzia³ania polskich spó³ek mamy do czynienia z procesem harmonizacji prawa Unii Europejskiej, w której za wa¿ny element
uznano kszta³towanie przejrzystoœci wœród przedsiêbiorstw gie³dowych
oraz budowanie ram raportowania. W efekcie polityka informacyjna jest
osadzona w rozporz¹dzeniach ministerialnych, regulacjach obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej oraz rozporz¹dzeniach Komisji Europejskiej
[Aluchna, 2013, s. 76–77]. Na bazie tych doœwiadczeñ GPW w Warszawie
rekomenduje, i¿ spó³ka powinna prowadziæ przejrzyst¹ i efektywn¹ politykê informacyjn¹, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
i z u¿yciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzêdzi komunikacji, zapewniaj¹cych szybkoœæ, bezpieczeñstwo oraz efektywny
dostêp do informacji. Nadto, korzystaj¹c w jak najszerszym stopniu z tych
metod, spó³ka powinna w szczególnoœci prowadziæ swoj¹ stronê internetow¹, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, oraz zapewniæ odpowiedni¹ komunikacjê
z inwestorami i analitykami, wykorzystuj¹c w tym celu równie¿ nowoczesne metody komunikacji internetowej [Dobre praktyki…].
Wed³ug wskazañ GPW modelowa witryna internetowa prezentuj¹ca
zawartoœæ serwisu IR powinna, oprócz informacji okreœlonych prawnie,
zawieraæ m.in.: podstawowe dokumenty korporacyjne (w tym statut
i regulaminy organów spó³ki), ¿yciorysy zawodowe cz³onków organów
spó³ki, raporty bie¿¹ce i okresowe, wa¿ne komunikaty dla akcjonariuszy
(wraz z pytaniami i odpowiedziami), zapis przebiegu obrad walnego
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zgromadzenia (w formie audio lub wideo), informacje na temat zdarzeñ
korporacyjnych, oœwiadczenie o stosowaniu zasad ³adu korporacyjnego
itd. [Dobre praktyki…]. Spó³ka powinna zapewniæ funkcjonowanie swojej
strony internetowej równie¿ w jêzyku angielskim.

3. Ocena jakoœci internetowego serwisu relacji inwestorskich
w spó³kach z indeksów WIG30 oraz DAX
Ocena jakoœci serwisów internetowych jest zadaniem trudnym do przeprowadzenia, gdy¿ kryteria oceny niejednokrotnie dobierane s¹ w sposób
subiektywny, indywidualny. W przypadku tradycyjnych witryn internetowych zespó³ stosowanych kryteriów oceny zale¿y od specyfiki danego
serwisu internetowego czy konkretnej bran¿y. Mimo i¿ obserwuje siê
ci¹g³y trend rozwoju metodologii badañ nad witrynami internetowymi,
wskazaæ nale¿y na kilka uznanych i wykorzystywanych zestawów kryteriów oceny ich jakoœci, w tym m.in.:
1) S. Barnesa i R. Vidgena, którzy wykorzystuj¹ kryteria u¿ytecznoœci, jakoœci informacji, jakoœci interakcji i ogólnego wra¿enia [Barnes, Vidgen, 2003, s. 297–309],
2) J. Mayzela, wyró¿niaj¹cego dok³adnoœæ, kompetencjê, obiektywnoœæ,
aktualnoœæ i wygl¹d [Marjak, 2008, s. 355–367],
3) W. Chmielarza, podkreœlaj¹cego dostêpnoœæ, wizualizacjê i funkcjonalnoœæ [Chmielarz, 2011, s. 30–44],
4) M. Zborowskiego, zwracaj¹cego uwagê na ogólny wygl¹d witryny,
umiejscowienie elementów, nawigowanie po witrynie, funkcjonalnoœæ i cel strony internetowej [Zborowski, 2013, s. 118–138] oraz
5) A. Smitha, który nakazuje oceniæ treœæ, zawartoœæ, grafikê i multimedia, cel i odbiorców, recenzje i opinie, u¿ytecznoœæ, a tak¿e cenê witryny internetowej [Smith, 1997, s. 5–10].
Bogactwo katalogów ogólnych kryteriów oceny stron internetowych
nie pozwala jednak¿e na wybór jednego zestawu parametrów, który
umo¿liwia³by uniwersalne i rzetelne badanie.
W literaturze przedmiotu wskazuje siê g³ównie na trzy metody s³u¿¹ce ocenie serwisów internetowych, opracowane przez H. Clausena,
w tym metodê stosowania automatycznych procedur, statystyczn¹ oraz
jakoœciowo-heurystyczn¹ [Clausen, 1999, s. 83–7]. W opracowaniu pos³u¿ono siê ostatni¹ z wymienionych, za pomoc¹ której ocenia siê wybran¹
grupê cech formalnych b¹dŸ treœciowych informacji, prezentowanych na
stronie internetowej. G³ówne kryterium oceny stanowi³a zbie¿noœæ
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z okreœlonymi standardami, rekomendowanymi w ramach dobrych praktyk przez GPW w Warszawie. W ramach postêpowania badawczego wyodrêbniono 15 zbiorczych kryteriów oceny spó³ek gie³dowych (tablica 2),
przy za³o¿eniu, ¿e w ramach jednego kryterium badana strona internetowa spó³ki mog³a uzyskaæ od jednego do kilku punktów. Badaniu towarzyszy³a zasada, i¿ za ka¿d¹ odpowiedŸ „tak” spó³ka otrzymywa³a 1 punkt,
za odpowiedŸ „nie” – 0 punktów. Liczba mo¿liwych punktów do zdobycia wynios³a maksymalnie 50.
Tablica 2. Ocena skutecznoœci dzia³añ w obszarze relacji inwestorskich* na
bazie oceny jakoœci stron www spó³ek z indeksu WIG30 oraz DAX (w %)
Lp.

Kryteria oceny

WIG30

DAX

1 Informacje o spó³ce (misja, strategia, zarz¹d, rada
nadzorcza)

92,2

88,9

2 Dokumenty korporacyjne (statut, regulaminy)

95,0

100,0

3 Akcje spó³ki (akcjonariat, prospekt emisyjny,
notowania)

74,4

98,3

4 Raporty (bie¿¹ce, okresowe, roczne – aktualne
i archiwalne)

97,5

100,0

5 Informacje finansowe (podstawowe, wskaŸniki, linki)

78,9

100,0

6 Komunikaty (finansowe, komentarze, prognozy)

82,5

100,0

7 Prezentacje (inwestorskie, dla analityków, centra
prasowe)

75,8

100,0

8 Multimedia (nagrania audio i wideo, webcasty)

66,7

100,0

9 Kalendarium (kalendarze finansowe i dla
inwestorów)

96,7

100,0

10 Corporate governance (oœwiadczenie, dzia³)

91,7

100,0

11 Interaktywnoœæ (newsletter, sekcja FAQ, kana³ RSS)

55,0

81,7

12 Kontakt z dzia³em RI (telefon, e-mail, formularz
kontaktowy)

85,8

90,0

13 Dostêpnoœæ strony w jêzyku obcym (angielskim lub
innym)

56,7

51,7

14 Social media (Facebook itp.), fora i blogi

50,0

91,7

15 Dostosowanie do urz¹dzeñ mobilnych (aplikacja
mobilna)

13,3

60,0

* Skutecznoœæ wyra¿ona zosta³a przez porównanie sumy uzyskanej liczby punktów do
maksymalnie mo¿liwej za dane kryterium oceny.
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Przeprowadzona ocena jakoœci serwisów internetowych wskazuje, i¿
niemieckie spó³ki osi¹ga³y lepsze wyniki ani¿eli polskie przedsiêbiorstwa
(tablica 2). Oprócz ogólnych, powszechnych informacji (w³adze spó³ki,
dokumenty korporacyjne, raporty bie¿¹ce i okresowe, informacje finansowe, dzia³ corporate governance, komunikaty itd.) spó³ki z indeksu DAX
zamieszcza³y bardzo czêsto inne wa¿ne i interesuj¹ce dla inwestorów materia³y, jak prezentacje, multimedia, kalendarze, webcasty itp. Warto zwróciæ uwagê zarówno na du¿¹ skutecznoœæ marketingu komunikacyjnego
(kontakt z biurem RI, newsletter, sekcja FAQ), jak i mo¿liwoœæ wykorzystania urz¹dzeñ mobilnych.
Analiza danych dotycz¹cych polskich spó³ek gie³dowych dowiod³a,
i¿ polityka informacyjna i standardy jakoœci ich stron internetowych jawi¹
siê wci¹¿ jako niewystarczaj¹ce. Wyniki badañ potwierdzaj¹, i¿ do najchêtniej ujawnianych informacji przez spó³ki z indeksu WIG30 nale¿a³y
informacje o spó³ce, dokumenty korporacyjne, raporty, kalendarium wydarzeñ oraz materia³y z dzia³u corporate governance wraz z oœwiadczeniem
o stosowaniu dobrych praktyk. Niew¹tpliwie najwiêksz¹ s³aboœci¹ polskich spó³ek gie³dowych jest niechêæ do wychodzenia ponad to, czego
wymagaj¹ przepisy prawa.
Na podstawie oceny jakoœci relacji inwestorskich mo¿na wskazaæ, i¿
badane spó³ki z obydwu indeksów na swych stronach internetowych zamieszcza³y informacje o realizowanej strategii, jednak¿e czêsto bez okreœlenia misji czy wizji organizacji. Tylko jedna trzecia spó³ek z indeksu DAX
poda³a pe³ny zakres takich informacji. Kolejnym wa¿nym mankamentem, w szczególnoœci w ocenie spó³ek z indeksu WIG30, okaza³ siê brak
dok³adnych informacji dotycz¹cych zmiany akcjonariatu i historycznych
operacji na akcjach. Trudnym zadaniem sta³o siê równie¿ odnalezienie
prospektów emisyjnych oraz oferty publicznej akcji.
Jak wynika z przeprowadzonych badañ, spó³ki z indeksu WIG30
znacznie rzadziej umieszcza³y na swych stronach internetowych multimedia w formie telekonferencji, wideokonferencji czy nagrañ audio i wideo, ponadto niewiele z nich umo¿liwia³o zapisanie siê na newsletter czy
subskrypcjê kana³u RSS. O ile polskie spó³ki podawa³y dane kontaktowe
osób z dzia³u RI (numer telefonu, e-mail, imiê i nazwisko), spó³ki z indeksu DAX prezentowa³y dodatkowo zdjêcia osób odpowiedzialnych za
kontakt z dzia³em RI, umo¿liwia³y pobranie elektronicznej wizytówki
(tzw. vCard) oraz czêœciej zamieszcza³y gotowy formularz kontaktowy.
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Wszystkie analizowane serwisy internetowe dostêpne by³y w wersji
angielskiej, ale w przypadku jednej spó³ki (Henkel) nie by³o mo¿liwoœci
prze³¹czenia siê na jêzyk angielski bezpoœrednio z portalu. Niektóre spó³ki umo¿liwia³y korzystanie z serwisu internetowego tak¿e w innym jêzyku ani¿eli angielski. Do grupy tych podmiotów zaliczyæ nale¿y: BZ WBK
(dodatkowo jêzyk hiszpañski), Grupa Azoty (niemiecki), Kernel (rosyjski), LPP (niemiecki, rosyjski), oraz Deutsche Börse (dodatkowo jêzyk rosyjski i chiñski), Infineon Technologies (japoñski i chiñski). Odnotowano
niestety wiele przypadków niekompletnoœci zawartoœci i treœci stron
w jêzyku obcym.
Niew¹tpliwie najwiêksze ró¿nice miêdzy polskimi a niemieckimi
spó³kami zaobserwowano w obszarze wykorzystania najszybciej rozwijaj¹cych siê narzêdzi komunikacji elektronicznej w postaci tzw. social media oraz aplikacji mobilnych. Przeprowadzone badania potwierdzaj¹, i¿
tylko po³owa spó³ek z indeksu WIG30 na stronach internetowych umo¿liwia³a dostêp do portali spo³ecznoœciowych, wœród których znajdowa³y
siê g³ównie Facebook i YouTube, niekiedy równie¿ Twitter, Instagram,
GoldenLine czy LikedIn. Wymieniæ tak¿e nale¿y przyk³ady blogów i forów internetowych, w tym m.in. Bank Pomys³ów BZWBK, Bankowym
okiem PKOBP, czy Blog ekspertów PZU. Z kolei wœród niemieckich
spó³ek najczêœciej wykorzystywanymi portalami spo³ecznoœciowymi
by³y: Twitter, Facebook, YouTube, Xing oraz LikedIn.
Mo¿liwoœæ pobrania aplikacji mobilnej na tablet b¹dŸ smartfon oferowa³o a¿ 18 spoœród 30 badanych spó³ek z indeksu DAX, z kolei wœród
polskich spó³ek odnotowano jedynie cztery przypadki takich rozwi¹zañ,
tj. w ENEA, JSW, PGE oraz Tauron. Ostatnia z wymienionych spó³ek
zas³uguje na szczególn¹ uwagê, gdy¿ strona internetowa tego przedsiêbiorstwa uznana zosta³a za najlepsz¹, uzyskuj¹c 47 punktów na 50
mo¿liwych (tablica 3).
Za kryteria, które nie zosta³y w pe³ni spe³nione przez spó³kê Tauron
uznano brak szczegó³owych informacji o historii operacji na akcjach, brak
dostêpu do dedykowanych forów internetowych oraz niedostateczn¹
wersjê obcojêzyczn¹, w tym wy³¹cznie jêzyk angielski. W przedstawionym rankingu, tu¿ za spó³k¹ Tauron, uplasowa³y siê trzy banki – mBank,
PKOBP oraz Pekao. Najgorzej zaœ wypad³a spó³ka Kernel, w której odnotowano znacz¹ce niedostatki w zakresie nie tylko prezentacji, multimediów, portali spo³ecznoœciowych czy rozwi¹zañ mobilnych, ale tak¿e dokumentów korporacyjnych, komunikatów oraz notowañ akcji.
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Tablica 3. Ranking spó³ek z indeksu WIG30 oraz DAX na podstawie oceny
jakoœci stron internetowych dedykowanych relacjom inwestorskim
Lp.

WIG30
Spó³ki

DAX
Pkt

%

Spó³ki

Pkt

%

1 Tauron

47

94 Bayer

49

98

2 mBank

46

92 Deutsche Post

49

98

3 PKO BP

46

92 Linde

49

98

4 Pekao

45

90 Deutsche Bank

48

96

5 Bogdanka

44

88 Deutsche Telekom

48

96

6 BZ WBK

44

88 INF. Technologies

48

96

7 Energa

44

88 K+S

48

96

8 Grupa AzotY

44

88 Merck

48

96

9 CCC

43

86 Siemens

48

96

10 Enea

43

86 Volkswagen

48

96

11 PKN Orlen

43

86 Allianz

47

94

12 Boryszew

42

84 BASF

47

94

13 JSW

42

84 Beiersdorf

47

94

14 PGE

42

84 Continental

47

94

15 Orange

41

82 Daimler

47

94

16 Cyfrowy Polsat

40

80 Deutsche Börse

47

94

17 PGNiG

40

80 E.ON

47

94

18 KGHM

39

78 Lanxess

47

94

19 TVN

39

78 Münchener Rück

47

94

20 Asseco Poland

37

74 Adidas

46

92

21 Lotos

37

74 BMW

46

92

22 PZU

36

72 Lufthansa

46

92

23 Alior

35

70 Thyssenkrupp

46

92

24 Eurocash

35

70 Heidelbergcement

45

90

25 GTC

35

70 SAP

45

90

26 Handlowy

34

68 Fresenius

44

88

27 LPP

32

64 RWE

44

88

28 Synthos

31

62 Commerzbank

43

86

29 ING

29

58 Fres. Medical Care

43

86

30 Kernel

27

54 Henkel

43

86

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Maj¹c na uwadze wyniki oceny jakoœci stron internetowych poœwiêconych relacjom inwestorskim, wskazaæ nale¿y, i¿ spó³ki z indeksu DAX
uzyska³y bardzo podobne wyniki, co wa¿ne – bliskie modelowemu ujêciu. Na czele opracowanego rankingu, z wynikiem 49 punktów, znalaz³y
siê trzy spó³ki – Bayer, Deutsche Post oraz Linde, którym w ocenie odjêto
wy³¹cznie jeden punkt za brak dostêpnoœci strony w innym obcym jêzyku
ani¿eli angielski. Najni¿szej oceniono zaœ spó³kê Henkel za niedoskona³oœci w obszarze interaktywnoœci, kontaktu z dzia³em RI oraz social media
(brak newslettera, kana³u RSS, formularza kontaktowego oraz dedykowanych blogów i forów internetowych).

Zakoñczenie
Rozwa¿ania teoretyczne oraz zaprezentowane wyniki badañ empirycznych wskazuj¹ na ci¹g³¹ potrzebê promowania dobrych wzorców
relacji inwestorskich, stanowi¹cych o jakoœci komunikowania siê przedsiêbiorstwa z jego otoczeniem. Jakoœæ relacji inwestorskich winna byæ
poddawana cyklicznej ocenie i dostosowywana do istniej¹cych rozwi¹zañ w tym zakresie, panuj¹cych na doœwiadczonych rynkach kapita³owych. Przeprowadzona ocena serwisów internetowych poœwiêconych
relacjom inwestorskim w wybranych polskich i niemieckich spó³kach
gie³dowych wskazuje na znacz¹ce ró¿nice jakoœciowe pod wzglêdem
zawartoœci informacji, ich dok³adnoœci, dostêpnoœci, wizualizacji czy
funkcjonalnoœci. Spó³ki gie³dowe z indeksu WIG30 uzyska³y w ocenie
œrednio ponad 39 punktów, zaœ spó³ki z indeksu DAX blisko 47 punktów
na 50 mo¿liwych. Obliczona statystyka potwierdza zatem przypuszczenie niskiej dyscypliny stosowania przez polskie spó³ki gie³dowe dobrych
praktyk corporate governance oraz s³aboœci polityki informacyjnej. Wa¿ny
podkreœlenia jest równie¿ fakt, i¿ przeprowadzone badanie dotyczy³o najwiêkszych spó³ek, które notuj¹ wy¿sz¹ jakoœæ relacji inwestorskich z racji
wiêkszych mo¿liwoœci finansowania komunikacji z inwestorami, jak
i wiêkszej presji otoczenia rynkowego.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ jakoœæ relacji inwestorskich w Polsce znacz¹co siê poprawia, zarówno w odniesieniu do zawartoœci stron internetowych, jak i zamieszczanych treœci. Szczególnie wa¿nym kierunkiem
zmian obserwowanym w ostatnich czasach jest prezentowanie nie tylko
obligatoryjnych informacji i materia³ów, ale przede wszystkim oczekiwanych i u¿ytecznych dla interesariuszy. Priorytetowe staje siê jednak¿e zastêpowanie tradycyjnych form i narzêdzi komunikacji nowoczesnymi
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rozwi¹zaniami technologicznymi, które daj¹ szansê spó³kom dotarcia do
ogromnej grupy odbiorców na ca³ym œwiecie przy relatywnie ni¿szych
kosztach komunikacji.
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Streszczenie
Wiod¹cym nurtem badañ teoretyczno-empirycznych podjêtych w opracowaniu jest komparatywna analiza standardów dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego maj¹cych miejsce w tworzeniu internetowych stron relacji inwestorskich przez polskie i niemieckie spó³ki gie³dowe. Przedstawiony cel opracowania
realizowany jest w trzech czêœciach. Rozwa¿ania zawarte w czêœci pierwszej
zwracaj¹ uwagê na istotê relacji inwestorskich jako jednego z wa¿niejszych generatorów wartoœci rynkowej spó³ki. Czêœæ druga poœwiêcona jest analizie nowoczesnych (elektronicznych) narzêdzi komunikacji w obszarze relacji inwestorskich oraz wzorcowych rozwi¹zañ w zakresie i sposobie prezentacji zawartoœci
stron internetowych. W czêœci trzeciej zawarto zaœ jakoœciow¹ ocenê serwisów internetowych polskich i niemieckich spó³ek gie³dowych, wchodz¹cych w sk³ad indeksu WIG-30 oraz DAX.
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Analysis of practices in the area of investor relations in Polish and
German listed companies (Summary)
The paper presents a theoretical-empirical study comprising a comparative
analysis of the standards of good corporate governance practices in the area of
creating investor relations websites, used in Polish and German listed companies.
The paper consists of three parts. The first part includes the essence of investor relations, as one of the most important generators of market value of the company.
The second part contains the analysis of modern (electronic) communication tools
in the area of investor relations and the best practices in the area of creating investor relations websites. The third part contains the results of empirical research on
the quality of investor relations websites in Polish and German companies, which
are listed on the WIG30 and DAX indices).
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