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TRANSPARENTNA SPÓŁKA ROKU

Partner:Organizatorzy:  

Jak zwiększyć zaufanie na polskim rynku kapitałowym? To temat debaty, która poprzedziła wręczenie dyplomów 42 najbardziej transparentnym spółkom giełdowym. Debatę moderował 
Andrzej Stec, redaktor naczelny „Parkietu”. Od lewej: Andrzej Stec, Jacek Fotek (GPW), Joanna Róg-Dyrda (Prof. Wierzbowski & Partners), Monika Kaczorek (Mazars Polska), Tomasz Ko-
nieczny (PwC), Dawid Czopek (AGIO Funds).

Przedsta-
wiciele 
nagrodzo-
nych spółek 
z WIG20 
(było ich 14). 
Dyplomy 
wręczył 
Jacek Fotek, 
wiceprezes 
GPW.

Prof. Marek Wierzbowski wręczył dyplomy 12 spółkom z indeksu mWIG40.
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Małgorzata Gula, prezes IRIP i najbardziej przejrzyste spółki z indeksu sWIG80 (dyplom zdobyło 16 emitentów).

42 najbardziej transparentne spółki giełdowe wyłonione przez re-
dakcję „Parkietu” i Instytut Rachunkowości i Podatków nagrodzone. 
Otrzymały symboliczne dyplomy. Garść statystyk: na szczegółowe 
pytania (było ich aż 23) dotyczące przejrzystości, sprawozdawczości 
czy ładu korporacyjnego odpowiedziało nam 64 emitentów (na 140 z 
WIG20, mWIG40 i sWIG80). Wszyscy oni są zwycięzcami, bo widać, 
że zależy im na przejrzystości. Wysokie kryterium punktowe spełniły 
jednak 42 podmioty.

– Po zaostrzeniu przepisów dot. regulacji MAR i wymogów raporto-
wych w tym zakresie oraz sprawozdawczości finansowej wiele spółek 
już się przestawiło na nowe standardy. To napawa optymizmem – Jacek 
Fotek, wiceprezes GPW.

– Im więcej spółek jest transparentnych, tym dla nas jest gorzej, mamy 
bowiem wtedy mniej problemów do rozwiązania – żartowała Joanna Róg-
-Dyrda z kancelarii Prof. Wierzbowski & Partners (partner wydarzenia). 

Co robić, aby zwiększyć zaufanie na polskim rynku kapitałowym? 
To pytanie zostało postawione uczestnikom debaty, która poprzedziła 
wręczenie dyplomów. Nikt z panelistów nie miał wątpliwości, że trzeba 
działać, bo średnia ocena zaufania na rynku wystawiona przez nich w 
debacie to zaledwie 2,5 pkt (w skali 1–5).

– Trzeba być przygotowanym na zmiany na rynku kapitałowym (men-
talnie i organizacyjnie) i przestrzeganie przepisów prawa, szczególnie 
tych, które okazały się wcześniej słabością rynku. To dwa podstawowe 
elementy, które stworzą podwaliny pod rynek godny zaufania – uważa 
Jacek Fotek. – Zaufanie buduje się latami, a traci się czasami w jeden 
dzień. Trzeba o tym pamiętać – dodał. 

– Edukacja, edukacja, edukacja. Każdy na rynku powinien mieć świa-
domość i zrozumienie podejmowanego ryzyka. Instrumenty finansowe 
to nie są lokaty. Druga sprawa: trzeba zastosować arbitraż legislacyjny 
– apeluje Joanna Róg-Dyrda. Wtórowała jej Monika Kaczorek, wicepre-
zesa Mazars w Polsce.: Trzeba edukować i uświadamiać szerokie grono 
inwestorów o ryzyku. 

Radykalny pomysł przedstawił Tomasz Konieczny, partner PwC. 
– Trzeba absolutnie zamknąć rynek nieregulowany dla przeciętnego 
Kowalskiego. Chodzi o platformy crowdfundingowe, rynek kryptowa-
lut czy nawet rynek NewConnect. Wszelakie możliwe inwestycje w tym 
obszarze powinny następować pośrednio, przez fundusze inwestycyjne. 
Po drugie, nie szukajmy nowych regulacji. Zanim wprowadzimy bądź 
zmienimy przepisy, egzekwujmy dotychczasowe, obecnie obowiązujące. 
Po trzecie, promujmy dobre, transparentne spółki. Zachęcajmy inwe-
storów instytucjonalnych, aby móc kupić np. ETF takich przejrzystych 
firm – powiedział. 

Dawid Czopek, analityk AGIO Funds, pochwalił giełdę za pomysł ana-
litycznego pokrycia spółek. Jednocześnie skrytykował przepisy, które 
zabraniają publikować stopy zwrotu przez fundusze zamknięte.   RED

Zaufanie do rynku 
kapitałowego na 
dwójkę z plusem

WIG20  
¶ Bank Pekao ¶ CCC ¶ Cyfrowy Polsat 
¶ KGHM ¶ mBank ¶ Orange Polska ¶ PGE ¶ PGNiG 
¶ Polski Koncern Naftowy Orlen ¶ PKO BP ¶ PZU 
¶ Santander Bank Polska ¶ Tauron ¶ LPP   

mWIG40 
¶ Asseco Poland ¶ Bank Handlowy ¶ Bank Millennium 
¶ Echo Investment ¶ Enea ¶ Energa ¶  GPW ¶ Grupa Azoty 
¶ Inter Cars ¶ Kruk ¶ Lubelski Węgiel Bogdanka ¶ PKP Cargo

sWIG80 
¶ Agora ¶ Alumetal ¶ Apator ¶ Atal ¶ Bank BNP Paribas 
¶ Dom Development ¶ Elektrobudowa ¶ Ferro 
¶ Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police 
¶ Neuca ¶ Pekabex ¶ Pfleiderer Group 
¶ Polski Holding Nieruchomości ¶ Prime Car Management  
¶ Ten Square Games ¶ ZEW Kogeneracja


