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firmy

Dwadzieścia wyróżnionych spółek otrzymało dyplomy „Transparentnej spółki 2016 r.”. Gratulujemy!

TRANSPARENTNE SPÓŁKI TYLKO ZYSKUJĄ. ŁATWIEJ IM POZYSKAĆ KAPITAŁ NA ROZWÓJ – UZNALI UCZESTNICY DEBATY NA GPW.

Warto być przejrzystą
spółką choćby ze względu
na lepszą wycenę akcji
W czwartek w siedzibie GPW wspólnie z Instytutem Rachunkowości
i Podatków wręczyliśmy wyróżnienia dla najbardziej transparentnych firm
notowanych na GPW. Przy tej okazji odbyła się debata, która dotyczyła
m.in. standardów, jakie powinna spełniać spółka, aby inwestorzy uznali ją
za transparentną dla rynku.
Jak przyznała Małgorzata Gula, prezes IRiP, intencją całej akcji było
rozpoczęcie dyskusji na temat cech, które powinna mieć spółka, aby zostać
uznana za transparentną. Zapewniła, że akcja będzie kontynuowana w
kolejnych latach.
Jak ocenił Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami
i Aktywami, polski rynek z punktu widzenia infrastruktury i podmiotów
na nim działających spełnia standardy europejskie. – To efekt
dużej dbałości, pewnego rygoryzmu przy tworzeniu rynku, które
zaowocowały wysokimi standardami – wyjaśniał. Kamil Stolarski, analityk Haitong Banku, stwierdził, że raporty kwartalne polskich spółek
zawierają nawet więcej informacji niż np. spółek notowanych
w Londynie. Zdaniem Piotra Prażmo, członka zarządu Erste Securities
Polska i przewodniczącego Rady Domów Maklerskich, temat przejrzystości został zauważony przez rynek. – Spółki będą dążyć do tego,
aby ich raporty były coraz lepsze, ale jest jeszcze duże pole do poprawy
– stwierdził.
Stolarski przypomniał, że jest wiele badań, które potwierdzają,
że spółki transparentne są notowane z istotnie wyższymi wskaźnikami.
– Dzięki przejrzystości, lepszej komunikacji firmy mogą tylko zyskać
przewagę konkurencyjną i łatwiej im będzie się rozwijać – podsumował
PAAN
Prażmo.

I edycja naszej akcji zakończyła się sukcesem. Na ankiety odpowiedziały
64 spółki, a 20 najlepszych otrzymało wyróżnienia. Wszyscy liczą,
że z roku na rok liczba przejrzystych firm będzie rosnąć.

W debacie na temat przejrzystości spółek wzięli udział Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami
i Aktywami, Kamil Stolarski, analityk Haitong Banku, Piotr Prażmo, członek zarządu Erste Securities Polska
i przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków,
Jarosław Grzywiński, p.o. prezesa GPW, oraz Zbigniew Libera, partner KPMG.

Jedną ze spółek uhonorowanych tytułem „Transparentna spółka 2016 r.” została GPW kierowana
tymczasowo przez Jarosława Grzywińskiego (w środku). Dyplom wręczyli Andrzej Stec, redaktor naczelny
„Parkietu”, oraz Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków.

