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Streszczenie: Celem opracowania jest omówienie efektywnych relacji inwestorskich (inve-
stor relations) jako zbioru działań z obszaru public relations podejmowanych przez obiekty 
zainteresowane wejściem na giełdę i/lub będące już na niej. Przybliżono narzędzia, metody, 
procedury i zasady wynikające z aktualnych przepisów i innych warunków rynkowych. Jest 
to ważny obszar działań komunikacyjnych spółek giełdowych uwarunkowanych prawnie, ale 
również zdeterminowanych postępem techniczno-technologicznym (w tym m.in. rozwojem 
funkcjonalności sieci Internet, komunikacji mobilnej czy postępującą cyfryzacją i digitaliza-
cją), narastającą konkurencją, specyfiką oczekiwań inwestorów czy wyczuciem rynku oraz 
swoistą zwinnością i kreatywnością w realizowanych praktykach. Analizowane spółki gieł-
dowe zobligowane są do prowadzenia stosownego serwisu informacyjnego w sieci Internet 
oraz adekwatnych form informowania, prowadzenia dialogu i budowania odpowiednich relacji 
z interesariuszami, przede wszystkim inwestorami i powiązanymi z rynkiem kapitałowym 
obiektami, np. dziennikarzami finansowymi. Uwzględniając kluczowe zagadnienia dotyczą-
ce polityki relacji inwestorskich, punkt ciężkości położono na ich efektywność w nowych 
realiach prawnych i pandemicznych. W opracowaniu omówione są uogólnione wyniki badań 
własnych wtórnych źródeł publikowanych opracowań i dostępnych raportów z badań praktyk 
relacji inwestorskich w Polsce i na świecie (za lata 2006–2021) oraz analizy treści online 
z serwisów relacji inwestorskich i wortali branżowych (za okres 2019–2021), a także obser-
wacji uczestniczącej oraz metody studium przypadku dla kilkudziesięciu spółek giełdowych 
(WIG 30) za okres od stycznia do kwietnia 2021 roku. W świetle przeprowadzonych badań 
efektywne relacje inwestorskie obejmują metodyczne wysiłki i działania komunikacyjne spó-
łek giełdowych ukierunkowane na ich transparentność, zgodność z przepisami, rzetelność, wia-
rygodność, terminowość i sprawność w nadążaniu za sygnałami rynkowymi, interaktywność, 
a także zwinność w informowaniu, edukowaniu, współdziałaniu z zainteresowanymi w czasie 
rzeczywistym i z udoskonalaniem form i sposobów komunikacji, co umożliwia dialog, kreuje 
wartość dla wszystkich zaangażowanych podmiotów i sprzyja zacieśnianiu relacji.

Słowa kluczowe: relacje inwestorskie, narzędzia, metody i procedury efektywnych relacji in-
westorskich, uwarunkowania i trendy w działaniach inwestor relations; badania praktyk relacji 
inwestorskich

1. Wstęp

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem środków na inwestycje i rozwój coraz 
częściej decydują się na przekształcenie firmy w spółkę publiczną. Wymaga to szeregu 
metodycznych działań. Sukces w dużym stopniu zdaje się zależeć od efektywności 
prowadzonych relacji inwestorskich. Z jednej strony są one uwarunkowane praw-
nie, z drugiej zależą od zwinności, kreatywności i intuicji osób odpowiedzialnych. 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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Metodyczne działania w zakresie relacji inwestorskich, ogólnie rozumianych jako 
adekwatne formy komunikacji z inwestorami, powinny być ukierunkowane na 
sprawne informowanie o wszystkich istotnych faktach, ale także na dialog, współ-
pracę i budowanie relacji partnerskich.

W warunkach silnej konkurencji istotnym źródłem wartości dla uczestników gry 
rynkowej są odpowiednie informacje. Dlatego też spółka giełdowa powinna wypracować 
strategię relacji inwestorskich i podejmować przemyślane działania w tym obszarze, 
które przekładają się na wymierne efekty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
Niezbędne zdaje się określenie, kto odpowiada za komunikowanie się z inwestorami, jak 
to ma być robione, z użyciem jakich narzędzi, w jakim celu, na jakich zasadach, a także co 
z tego wynika (jak mierzyć rezultaty, efektywność i skuteczność rozważanych działań).

Celem opracowania jest przybliżenie efektywnych relacji inwestorskich jako 
zbioru działań z obszaru public relations podejmowanych przez obiekty zaintereso-
wane wejściem na giełdę i/lub będące już na niej. Przybliżone zostaną narzędzia, 
metody, procedury i zasady wynikające z aktualnych przepisów i innych warunków 
rynkowych. Uwzględniając kluczowe zagadnienia dotyczące polityki relacji inwe-
storskich, punkt ciężkości położono na ich efektywność w nowych realiach prawnych 
i pandemicznych. W opracowaniu omówione zostaną wyniki badań własnych wtór-
nych źródeł informacji – publikowanych opracowań i dostępnych raportów z badań 
praktyk relacji inwestorskich w Polsce i na świecie, analizy treści online z serwisów 
relacji inwestorskich i wortali branżowych, obserwacji uczestniczącej oraz metody 
studium przypadku dla kilkudziesięciu spółek giełdowych WIG30.

2. Istota i opis efektywnych relacji inwestorskich

Relacje inwestorskie (investor relations) to obszar metodycznych działań public re-
lations dotyczący przedsiębiorstw zainteresowanych emisją akcji i już obecnych na 
giełdzie (Bragg, 2014; Mosiejko, 2016; Laskin, 2018). Można je definiować jako zo-
rientowaną na dialog komunikację między spółką a środowiskiem inwestorskim oraz 
opiniotwórczym, polegającą na dostarczaniu obiektywnych informacji dotyczących 
działalności firmy. Stąd polityka komunikacji korporacyjnej ma na celu stworzenie dia-
logu między zarządem a inwestorami, analitykami i dziennikarzami (Dmitruk, 2016; 
Budzyński, 2018; Barlik, 2021). Dzięki temu spółka otrzymuje informację zwrotną 
z rynku. Spółki wchodzą na rynek giełdowy po to, aby pozyskać kapitał na dalszy 
rozwój, tym samym godzą się na otwartość i komunikację z akcjonariuszami, którzy 
inwestują w nie, ponieważ widzą możliwość pomnożenia swojego kapitału.

Innymi słowy, relacje inwestorskie to czytelne i wiarygodne przedstawienie in-
formacji o przedsiębiorstwie przy zachowaniu przejrzystości w kontaktach z inwesto-
rami (aktualnymi i potencjalnymi) i pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego. 
Definicja ta traktuje relacje inwestorskie jako proces komunikacji jednostronnej, ogra-
niczającej się jedynie do podawania przez spółkę suchych komunikatów na temat 
działalności i wyników finansowych. Praktyka pokazuje, że skutki publikowanych 
treści przekładają się na wymierne odzwierciedlenie w kursie akcji i wpływają na 
wartość rynkową firmy (Dmitruk, 2016; Mosiejko, 2016).
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Obecnie zdecydowanie powinno się stosować nowoczesne podejście do relacji in-
westorskich ukierunkowanych na komunikację, kooperację, współtworzenie wartości, 
wzajemny szacunek i budowanie relacji partnerskich (Lasking, 2010; Tarczydło, 2010; 
Dziawgo, 2011; Łukasik, 2013). Poza obowiązkowymi informacjami w tym podejściu 
ujawnia się wiele informacji dobrowolnych o możliwie najwyższym poziomie ich 
szczegółowości na granicy tajemnicy handlowej. Taka polityka relacji inwestorskich 
sprzyja wzmacnianiu wizerunku spółki transparentnej i otwartej na inwestorów. Relacje 
inwestorskie to działania podejmowane w celu stworzenia więzi między firmą, jej ak-
cjonariuszami i środowiskiem finansowym. Więź ta przekłada się na zaufanie inwesto-
rów, wyższą wycenę akcji oraz niższe koszty uzyskania kapitału. W konsekwencji akcje 
przedsiębiorstwa stają się atrakcyjne dla wszystkich grup inwestorów. Uwzględniając 
powyższe stanowiska, przyjmuje się, że relacje inwestorskie to ogół metodycznych 
wysiłków mających umożliwić komunikowanie się spółki giełdowej z interesariuszami, 
niezbędne jest zatem przybliżenie celów, którym precyzyjnie służą te działania.

3. Zadania relacji inwestorskich

Do głównych zadań relacji inwestorskich zalicza się informowanie inwestorów o dzia-
łalności spółki, budowanie zaufania, obniżanie kosztów kapitału i osiągnięcie pełnej 
wyceny spółki (Niedziółka, 2008; Laskin, 2010). Istotą tych zabiegów jest komuni-
kacja oparta na pełnej transparentności. Specjaliści z tej dziedziny mają za zadanie 
kontrolować rozprzestrzenianie i społeczny odbiór przede wszystkim najświeższych 
informacji. Aby uniknąć sytuacji kryzysowych, firma powinna dołożyć wszelkich 
starań, aby to ona była pierwszym źródłem najbardziej gorących informacji. Z do-
świadczeń praktycznych wynika bowiem, że pierwsza wiadomość puszczona w eter 
najsilniej pozostaje w pamięci i bardzo ciężko zatrzeć niejednokrotnie negatywne 
wrażenie, jakie wywołała.

Wartościowa i rzetelna informacja na temat przedsiębiorstwa i otoczenia, w którym 
działa, zmniejsza lukę informacyjną między obrazem przedsiębiorstwa kreowanym 
przez informacje a rzeczywistością. Stąd relacje inwestorskie to wycinek polityki komu-
nikacyjnej przedsiębiorstwa wspierającej jej wizerunek. Relacje inwestorskie to wresz-
cie narzędzia zwiększające wartość przedsiębiorstwa (Dmitruk, 2016; Mosiejko, 2016).

Efektywnie prowadzona działalność w zakresie relacji inwestorskich i umiejętne 
wykorzystanie informacji zwrotnych budują trwałe relacje oparte na zaufaniu wśród 
uczestników rynku kapitałowego. Zdobycie zaufania inwestorów powoduje na przy-
kład, że rynkowa bessa (spadek cen akcji) nie doprowadzi do utraty inwestorów przez 
spółkę. Zbieranie informacji dotyczących postrzegania przedsiębiorstwa wśród inwe-
storów, analityków, opinii na temat działalności i strategii firmy i postrzegania jej na 
tle konkurentów pomaga w określeniu celów przedsiębiorstwa i strategii działania. 
Nieuwzględnienie krytyki w działaniu przedsiębiorstwa może spowodować spadek 
zaufania do zarządu. Inwestorzy, kupując akcje, kupują przyszłość firmy. Od tego, czy 
spółka umie w sposób niebudzący wątpliwości przekonać inwestorów o słuszności 
strategii, pokazać potencjał, możliwości zysków, atrakcyjność branży i plany zago-
spodarowania kapitałów z emisji, zależą decyzje inwestorów. Decyzja o inwestycji 
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w akcje spółki, która na bieżąco informuje o swoich osiągnięciach i aktywności, jest 
o wiele łatwiejsza niż w przypadku braku informacji. Dlatego wiedza na temat mecha-
nizmu myślenia i motywów działania inwestorów jest niezbędna w procesie profesjo-
nalnej komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem inwestorskim. Istotne jest zatem 
przybliżenie dostępnych narzędzi możliwych do zastosowania.

4. Narzędzia działań investor relations

W dostępnych opracowaniach literaturowych wskazywanych jest wiele narzędzi inve-
stor relations. Na przykład Niedziółka (2008, s. 54–62) do narzędzi relacji inwestor-
skich zalicza walne zgromadzenie akcjonariuszy, spotkania, prezentacje, konferencje, 
prospekt emisyjny, raporty bieżące i okresowe oraz komunikaty do mediów. Inni auto-
rzy (Tarczydło, 2010; Dziawgo, 2011; Budzyński, 2018) twierdzą, że firmy w zależno-
ści od adresatów wykorzystują różnorodne narzędzia relacji inwestorskich, i wskazują 
raporty analityczne, witrynę firmową z rozbudowanym działem dla inwestorów, spo-
tkania one-to-one, kontakt telefoniczny, konferencje prasowe, road-show – spotkania 
z inwestorami, telekonferencje, listy dystrybucyjne rozsyłane pocztą elektroniczną, 
korespondencję bezpośrednią z inwestorami, investor days, walne zgromadzenie ak-
cjonariuszy, newslettery w formie elektronicznej oraz programy lojalnościowe.

Uwzględniając powyższe stanowiska oraz badania przeprowadzone na potrzeby 
opracowania, do zalecanych narzędzi efektywnych relacji inwestorskich w obowią-
zujących realiach prawnych i pandemicznych zaliczyć należy wideokonferencje, te-
lekonferencje, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spotkania one-to-one i road-show, 
prospekt emisyjny, list prezesa do akcjonariuszy, raporty roczne i okresowe, nagrania, 
prezentacje, różne formy informowania przedstawicieli mediów branżowych oraz od-
powiednio prowadzony serwis internetowy. Zostały one scharakteryzowane w tabeli 1.

Tabela 1
Współczesne narzędzia investor relations

Rodzaj 
narzędzia Podstawowe charakterystyki

Wideo-
konferencja

Najnowszy i najbardziej efektywny sposób komunikacji na odległość. Wdro-
żenie tego systemu dla spółek giełdowych oznacza zwiększenie częstotliwości 
kontaktów z partnerami zewnętrznymi. Wideokonferencje pozwalają osiągnąć 
taki sam efekt jak spotkania osobiste. Podczas spotkań biznesowych ważne są 
nie tylko liczby, fakty i dane. Niezbędny jest również kontakt wzrokowy, któ-
ry dostarcza nam informacji weryfikujących przekazywane słowa. Wideokon-
ferencja pozwala zaprezentować slajdy w oddzielnym oknie oraz wymieniać 
pliki, co czyni ją bardziej efektywnym spotkaniem niż same telekonferencje. 
Dodatkowo całe spotkanie można nagrać. Wideokonferencja pozwala również 
na zorganizowanie spotkań z mediami za pośrednictwem internetu. Korzysta-
nie z komunikacji wideo to oszczędność związana z ograniczeniem kosztów 
podróży służbowych, ale przede wszystkim oszczędność czasu
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Tele-
konferencja

Pozwala na prowadzenie efektywnych konwersacji telefonicznych nawet 
przez kilkunastu rozmówców przebywających w najbardziej odległych miej-
scach świata w tym samym czasie. Uczestnicy mogą korzystać z dowolnego 
typu telefonu (stacjonarnego lub GSM). Wielostronne rozmowy telefonicz-
ne organizowane są przy okazji znaczących wydarzeń w przedsiębiorstwie. 
Wykorzystywane są przede wszystkim do prezentacji wyników finansowych, 
strategii rozwoju na przyszłe lata oraz innych ważnych dokonań. W czasie ta-
kich konferencji spółki muszą być ostrożne z przedstawianiem jakichkolwiek 
prognoz na temat sprzedaży i zysków, ponieważ podlegają one obowiązkowi 
natychmiastowego ujawnienia. W telekonferencjach uczestniczą z reguły ana-
litycy giełdowi oraz najwięksi inwestorzy instytucjonalni. Spółki ograniczają 
dostęp do tego źródła informacji, docierając z wiadomością o dacie telekon-
ferencji jedynie do wybranych osób, które po potwierdzeniu uczestnictwa od-
dzwaniają na podany numer 

Walne 
zgroma-
dzenie  
akcjonariu-
szy 
(WZA)

Jest narzędziem umożliwiającym firmie bezpośrednie komunikowanie się 
z akcjonariuszami. W świetle obowiązującego prawa firma, a konkretnie 
zarząd spółki publicznej, ma obowiązek przynajmniej raz w roku spotkać 
się z akcjonariuszami. Przyjętą praktyką jest, że przed WZA spółka 
dostarcza swoim udziałowcom raport roczny. Daje on inwestorom szansę na 
poznanie stanu firmy, a tym samym na ocenę działań zarządu. W walnych 
zgromadzeniach uczestniczą przede wszystkim akcjonariusze większościowi 
czy przedstawiciele funduszy inwestycyjnych. Podstawowym zadaniem 
specjalistów od relacji inwestorskich przy okazji takich wydarzeń jest 
przede wszystkim zadbanie o to, aby wszystkie informacje bardziej i mniej 
istotne ogłoszone na WZA niezwłocznie dotarły do całego środowiska 
inwestorskiego 

Spotkania

Są ważną formą komunikowania się partnerów i mogą mieć różne formy: roz-
mowy indywidualnej, małych grup tematycznych czy też otwartych dyskusji. 
Takie wydarzenia to szansa nie tylko dla akcjonariuszy, ale również dla zarzą-
du, który może zademonstrować swoje zaangażowanie, przekonać niezdecy-
dowanych do nowych odważnych kroków, podsumować dotychczasowe de-
cyzje i działania.
Spotkania indywidualne one-to-one powinny odbywać się w siedzibie firmy. 
Zazwyczaj firmę reprezentuje dyrektor do spraw relacji inwestorskich, dyrek-
tor finansowy, członek zarządu, a nawet prezes w zależności od rangi wy-
darzenia. W ramach tego typu działań reprezentanci firmy prezentują plany 
rozwojowe spółki, tłumaczą jej posunięcia rynkowe, wyjaśniają przyczyny 
i możliwe skutki decyzji finansowych.
Specyficzną odmianą spotkań i prezentacji są road-show, czyli spotkania wy-
sokiego kierownictwa spółki z analitykami i inwestorami, głównie potencjal-
nymi. Tradycyjny road-show planowany jest przy okazji emitowania papie-
rów wartościowych przez spółkę, chociaż na rynkach bardziej rozwiniętych 
spółki kapitałowe (niezależnie od emisji akcji) organizują go raz lub dwa razy 
do roku. Ze względu na wysokie koszty takich spotkań firmy starają się wyko-
rzystać nowe technologie do ich obniżenia 

Tabela 1 cd.
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Rodzaj 
narzędzia Podstawowe charakterystyki

Prospekt 
emisyjny

Jest dokumentem obowiązkowo publikowanym przez spółki giełdowe. Treść, 
zakres i forma prospektu są regulowane przez odpowiednie rozporządze-
nie (Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich 809/2004 z 29 kwietnia 
2004 r.). Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia oferty publicznej jest zatwier-
dzenie go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt emisyjny pełni 
przede wszystkim funkcję informacyjną, służy do zaprezentowania charak-
terystyki prowadzonej działalności, osiąganych wyników finansowych, kadry 
zarządzającej, planów oraz prognoz przyszłych wyników. Celem prospek-
tu emisyjnego jest przedstawienie działalności emitenta oraz papierów war-
tościowych w taki sposób, aby inwestorzy mogli ocenić potencjalne zyski 
z oferowanych papierów wartościowych przy opisanych warunkach rynko-
wych i czynnikach ryzyka. Może być sporządzony w formie jednego doku-
mentu lub jako dokument składający się z trzech części: rejestracyjnej, ofer-
towej i podsumowującej (Poślad, 2007: 8; Droga na giełdę, 2008: 205–206). 
Prospekt emisyjny sporządzony w formie jednolitego dokumentu obowiązu-
je przez okres 12 miesięcy od daty udostępnienia do publicznej wiadomości 

Raporty 
roczne 
i okresowe

Spółki prawa handlowego zobligowane są do corocznej, publicznej prezenta-
cji swoich bilansów i wyników finansowych (Mosiejko, 2016). Raport rocz-
ny jest zazwyczaj bardzo obszerną publikacją, w której dominują informacje 
o charakterze finansowym. Roczne sprawozdania finansowe często wzboga-
ca się o dodatkowe materiały analityczne. Dotyczą one podstawowych proble-
mów strategii firmy, ponieważ daje to szansę na wyróżnienie się na rynku spo-
śród innych spółek. Należą do nich profil działalności, perspektywy rynku, na 
którym firma się porusza, oraz zamierzenia i plany na przyszłość. Podstawo-
wym celem rocznych raportów jest umożliwienie ich odbiorcom zapoznania 
się z sytuacją ekonomiczną spółki oraz oceny poprawności decyzji podejmo-
wanych przez zarząd. Powinien być on sporządzony i dostępny dla społecz-
ności inwestorskiej przed datą walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zasad-
niczo zawiera pięć elementów: opis przedsiębiorstwa, list do akcjonariuszy, 
sprawozdanie finansowe, wyjaśnienie i analizę wyników finansowych oraz za-
gadnienia związane z zarządzaniem i marketingiem. Raporty roczne to zazwy-
czaj bardzo obszerne dokumenty, zawierające duże ilości informacji, przede 
wszystkim finansowych. Raport roczny zwyczajowo poprzedzany jest listem 
prezesa do akcjonariuszy uzupełnionym jego zdjęciem i własnoręcznym pod-
pisem, dlatego jest to najczęściej czytana część raportu. Mogą one być rów-
nież rozpowszechniane za pomocą komunikatów w prasie, serwisów interne-
towych oraz za pomocą poczty elektronicznej

Tabela 1 cd.
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Nagrania  
i prezentacje

Firmy coraz częściej udostępniają nagrania i prezentacje z telekonferencji, 
umieszczając je na swoich stronach internetowych, które są ogólnodostępne 
dla szerokiego grona inwestorów. Dzięki temu spółki walczące o kapitał inwe-
storów zapewniają równy dostęp do informacji. Według Seitela (2003) firmy 
powinny uwzględnić potrzebę zaproszenia do uczestnictwa w telekonferen-
cjach przedstawicieli środków masowego przekazu, aby nie dawać podstaw 
do oskarżeń o wybiórcze ujawnianie informacji 

Różne formy 
informo-
wania 
przedstawi-
cieli mediów 
branżowych

Podstawą relacji inwestorskich jest umiejętność przekazywania różnych in-
formacji dotyczących spółki giełdowej szerokiemu gronu odbiorców. W obec-
nych realiach rynkowych w dużym stopniu zależy to od odpowiedniego in-
formowania przedstawicieli mediów branżowych. Należy zatem generować 
odpowiednie komunikaty i stosować inne formy przekazywania informacji 
dziennikarzom, jak na przykład konferencje prasowe, specjalistyczne opraco-
wania, prezentacje, internetowe biuro prasowe itp.
Spółki giełdowe zobligowane są do informowania przedstawicieli mediów pi-
szących o finansach (Laskin, 2018). Komunikaty do mediów to nie tylko ra-
portowanie wyników kwartalnych, ale także informowanie o wydarzeniach, 
które mogą wpłynąć na poziom wyceny przedsiębiorstwa oraz na relacje z oto-
czeniem. Informacje te mogą dotyczyć nowego produktu, zmian na szczeblach 
kierowniczych, przejęcia, połączenia firm czy nowego kontraktu 

Serwis 
internetowy, 
relacje 
inwestorskie

Dobre praktyki w ramach relacji inwestorskich powinny uwzględniać zasady 
informowania przez internet. Spółka giełdowa zobligowana jest do zamiesz-
czenia w ramach serwisu www podstrony o określonej strukturze i zawarto-
ści. Zalecana zawartość podstrony „relacje inwestorskie spółki giełdowej” to 
informacje o spółce, dane finansowe, raporty, wydarzenia związane z obecno-
ścią na giełdzie, kalendarium, prezentacje i inne dodatkowe pliki według po-
trzeb zainteresowanych (Łukasik, 2013)

Scharakteryzowane formy działań relacji inwestorskich wskazują na bogactwo 
sposobów współpracy z interesariuszami. W obecnych realiach prawnych oraz pan-
demicznych wyraźny jest jednak trend prowadzenia ich online i z uwzględnieniem 
ich transparentności, rzetelności, systematyczności i terminowości, sprawności w na-
dążaniu za sygnałami rynkowymi, interaktywności, a także zwinności w informowa-
niu, edukowaniu, współdziałaniu z zainteresowanymi (w tym inwestorami) w czasie 
rzeczywistym i z udoskonalaniem form i sposobów komunikacji. Stąd efektywne 
relacje inwestorskie sprzyjają dialogowi, kreują wartość dla wszystkich zaangażowa-
nych podmiotów i wzmacniają relacje. Dodatkowo współczesne relacje inwestorskie 
prowadzone multimedialnie zależą od postępu technologicznego czy pomysłowości 
odpowiedzialnych służb, stąd obecnie realizowane są także przez profile w mediach 
społecznościowych.

Tabela 1 cd.
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5. Strategia investor relations spółki giełdowej

Przez pojęcie strategii investor relations należy rozumieć koncepcję metodycznych 
działań w rozważanym zakresie, przy uwzględnieniu zdolności właściwego budowa-
nia relacji z inwestorami (a nawet interesariuszami) adekwatnie do sytuacji rynkowej, 
elastyczności w tych działaniach, przenikliwości, wykorzystywania klasycznych i inno-
wacyjnych form i narzędzi. Jej podstawą powinny być cele sformułowane na podstawie 
znajomości własnych zasobów, warunków działania i otoczenia konkurencyjnego. 
Istotą strategii jest tworzenie koncepcji działania tak, by uzyskać lepszą i silniejszą po-
zycję niż konkurenci, trwać i rozwijać się. Przyjmuje się, że strategia investor relations 
przedsiębiorstwa to długofalowa koncepcja rozwoju wysiłków w tym obszarze, wyty-
czająca główne kierunki jego działania niezbędne do optymalnego wykorzystania po-
siadanych zasobów i osiągnięcia założonych celów. Podstawą strategii jest odpowiedni 
program, inaczej zbiór działań, czynności i przedsięwzięć, w którym należy uwzględnić 
sytuację wyjściową przedsiębiorstwa, adresatów, cele, przekaz, kanały komunikacyjne, 
investor relations-mix, budżet, harmonogram realizacji, procedury uaktualniania pro-
gramu oraz metody badania ich skuteczności i efektywności. Dodatkowo skuteczne or-
ganizacje zarządzane strategicznie często wykorzystują zintegrowany system wspoma-
gający zarządzanie. W świetle rozważanych zagadnień celowe wydaje się podkreślenie, 
że w relacjach inwestorskich przedsiębiorstwa powinno się uwzględniać wykorzystanie 
odpowiedniego modułu/zakładki w informacyjnym serwisie internetowym.

Wreszcie organizacja może podjąć działania zmierzające do zbudowania strategii 
relacji inwestorskich. Wymaga to stworzenia zespołu relacji inwestorskich (zwykle są 
to osoby powołane przez zarząd i przedstawiciele agencji investor relations), opraco-
wania programu relacji inwestorskich (konkretne działania), prowadzenia ciągłego 
dialogu z inwestorami, rozpoznawania oczekiwań inwestorskich oraz wdrażania pro-
gramu relacji inwestorskich za pomocą stosownych narzędzi. Szczególnym przedsię-
wzięciem związanym z budowaniem strategii relacji inwestorskich jest przygotowanie 
przedsiębiorstwa do wejścia na giełdę. Działania należy planować w okresie od sze-
ściu do 24 miesięcy przed debiutem i są one związane z podniesieniem stopnia znajo-
mości przedsiębiorstwa, a zatem jest to kampania informacyjna. Zwykle publikowane 
są informacje wynikające z uwarunkowań prawnych oraz promocyjne, np. dotyczące 
możliwości zysków, atrakcyjności rynku czy planów na przyszłość. Ogólnie działania 
komunikacyjne dzieli się na informacje dotyczące firmy i produktów oraz informacje 
dotyczące emisji. Istotnym elementem jest ścisła współpraca z bankiem przygotowu-
jącym emisję. Po przeprowadzeniu oferty publicznej (initial public offering) trzeba 
zaplanować i prowadzić systematyczny dialog z inwestorami. Strategia investor rela-
tions powinna uwzględniać cele, grupy docelowe, treści do przekazania i konkretne 
działania. Należy przekazywać treści zgodne z zainteresowaniami odbiorców/intere-
sariuszy, m.in. dotyczące potencjału firmy, obrotów, dochodów, zysków, strat, ryzyka, 
szans i zagrożeń. Wymaga to opracowywania profesjonalnych raportów rocznych, in-
formowania o inwestycjach poczynionych i planowanych, działań antykryzysowych, 
zaangażowania społecznego i proekologicznego oraz budowania zaufania i silnego 
wizerunku przedsiębiorstwa.
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Aby przedstawić, jak teoria sprawdza się w praktyce, zaprezentowane zo-
staną wybrane fakty i informacje o prowadzeniu relacji inwestorskich w warunkach 
polskich.

6. Praktyka relacji inwestorskich –  
wyniki badań

W warunkach rynku polskiego spółki giełdowe zobligowane są odpowiednimi 
przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., 
Dz.U. 2009 nr 33, poz. 259 i 260) do upowszechniania informacji o swoich działa-
niach i respektowania profesjonalnych form komunikowania się z interesariuszami. 
Coraz więcej spółek giełdowych przestrzega zasad ładu korporacyjnego (corporate 
governance – CG), czyli swoistego kodeksu etycznego regulującego m.in. relacje 
z otoczeniem spółki, prowadzenie walnych zgromadzeń, działalność rad nadzorczych 
i zarządów. Wszystko to na pewno podnosi wiarygodność spółki w oczach akcjonariu-
szy, inwestorów, a także mediów (jedna z zasad CG mówi o tym, że spółka powinna 
mieć wypracowane zasady i procedury kontaktów z mediami).

Polski Instytut Relacji Inwestorskich (PIRI) to stowarzyszenie zrzesza-
jące ekspertów i praktyków w dziedzinie relacji inwestorskich. Jest on członkiem 
Międzynarodowej Federacji Relacji Inwestorskich. Do celów PIRI zalicza się podno-
szenie poziomu wiedzy na temat relacji inwestorskich na polskim rynku kapitałowym, 
poprawę efektywności przepływu informacji pomiędzy spółkami a rynkami kapita-
łowymi, wprowadzenie i utrzymanie jednolitych standardów dla wszystkich spółek 
obecnych na polskim rynku kapitałowym, zwiększanie przejrzystości ich działania 
oraz konkurencyjności polskich firm na rynkach krajowych i zagranicznych. PIRI sys-
tematycznie przeprowadza badania działań investor relations spółek giełdowych oraz 
ich oceny przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, których uogólnione 
wyniki za okres od 2006 do 2020 roku przeanalizowano i zaprezentowano poniżej.

Pierwszym z przeanalizowanych źródeł było badanie 84 spółek giełdowych z 2009 
roku (wtedy wprowadzono obowiązek upowszechniania informacji; Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.), którego celem było m.in. uzyskanie 
informacji o tym, jak zarządzający spółkami giełdowymi postrzegają polski rynek ka-
pitałowy, czy widzą konieczność prowadzenia działań z zakresu public relations oraz 
relacji inwestorskich i jak według nich powinny one wyglądać. Z badania wynika, że 
właściwie i rzetelnie prowadzone relacje inwestorskie są dla spółek giełdowych naj-
ważniejszym elementem wzmacniającym wizerunek przedsiębiorstwa. Wskazało tak 
ponad 90% respondentów, przy czym 77% ankietowanych uznało, że relacje inwestor-
skie prowadzone przez firmę są zadowalające dla inwestorów. Do najistotniejszych 
działań z zakresu relacji inwestorskich ankietowani zaliczyli raportowanie (96%). 
Równie ważne według respondentów było prowadzenie serwisu relacji inwestor-
skich (93%) oraz odpowiadanie na pytania inwestorów (92%). Na kolejnych miej-
scach znalazło się stałe informowanie mediów o wydarzeniach z życia spółki, które 
prowadzone jest za pomocą komunikatów (82%), oraz przygotowanie materiałów 
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o spółce, w tym raportów okresowych i materiałów informacyjnych (71%). Według 
pytanych ważną rolę odgrywały wówczas regularne spotkania z inwestorami (60%). 
Aż 87% badanych uznało relacje inwestorskie za niezbędne narzędzie pozwalające do-
trzeć do inwestorów i akcjonariuszy. Dla 55% ankietowanych była to przede wszyst-
kim inwestycja, która w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na kształtowanie 
się wizerunku spółki. Jednocześnie 53% respondentów wskazało, że prowadzenie ko-
munikacji w zakresie relacji inwestorskich to obowiązek. 76% respondentów oceniło 
podejmowane przez nich działania public relations za odpowiadające oczekiwaniom 
zarówno inwestorów, jak i mediów. 5% pytanych przyznało, że działania te prowa-
dzone są na poziomie niezadowalającym dla zainteresowanych stron. Tymczasem 
25% respondentów, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów, 
stwierdziło, że spółki giełdowe „źle szanują prawa inwestorów mniejszościowych”, 
8,6% respondentów zadeklarowało, że spółki giełdowe „bardzo źle szanują prawa 
inwestorów mniejszościowych”. Łącznie grupa niezadowolonych inwestorów wy-
niosła 33,6%.

Badania pokazały także, że podejmowane przez badane spółki działania z za-
kresu PR polegają głównie na aktualizacji strony www (99% wskazań). Niewiele 
mniej (90%) koncentrowało się na komunikacji z przedstawicielami mediów. Dużą 
wagę w świetle omawianych badań przykładano do przestrzegania zasad ładu kor-
poracyjnego (82%) oraz utrzymywania spójnego wizerunku przedsiębiorstwa (69%). 
Na kolejnych pozycjach znalazły się komunikacja wewnętrzna (67%), sponsoring 
i eventy (po 52%). Wreszcie 76% respondentów uważało podejmowane przez nich 
działania public relations za odpowiadające oczekiwaniom inwestorów oraz mediów. 
Prawie 34% inwestorów mniejszościowych deklarowało jednak, że spółki giełdowe 
nie przestrzegają ich praw.

W świetle omawianych badań spółki skupiały swoje działania z zakresu relacji 
inwestorskich na inwestorach strategicznych, którymi często są inwestorzy instytu-
cjonalni, z kolei inwestor indywidualny znajdował się na mniej uprzywilejowanej 
pozycji, był gorzej poinformowany o faktycznej sytuacji panującej w spółce, co mogło 
skutkować błędnymi decyzjami inwestycyjnymi.

Dążąc do odpowiedzi na pytanie, co to są efektywne relacje inwestorskie w obec-
nych warunkach rynkowych, przeanalizowano dostępne opracowania i raporty do-
tyczące praktyk relacji inwestorskich w Polsce i na świecie (za okres 2006–2021), 
treści online (za okres 2019–2021) z serwisów relacji inwestorskich spółek, agen-
cji (np. www.goodpr.pl) i wortali branżowych (np. relacjeinwestorskie.org.pl, 
www.parkiet.com, www.proto.pl) oraz wypowiedzi ekspertów, które dostarczają wielu 
wartościowych informacji o praktykach relacji inwestorskich. Publikowane są na przy-
kład rankingi takie jak Giełdowa Spółka Roku w kategorii Relacje Inwestorskie. Wyboru 
dokonują doradcy, maklerzy i analitycy w badaniu przeprowadzonym przez Pentor 
International Research dla „Pulsu Biznesu”. Ocena w rankingu przyznawana jest na 
podstawie dostępności informacji dla inwestorów i akcjonariuszy, a także ich jakości.

Dodatkowo o tym, jak wyglądają relacje inwestorskie na polskim rynku, bardzo 
wiele dowiedzieć się można, analizując serwisy internetowe poszczególnych spółek 
giełdowych, w tym szczególnie WIG30 (Alior, Allegro, Amrest, Assecopol, CCC, 

http://www.goodpr.pl
http://relacjeinwestorskie.org.pl
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http://www.proto.pl
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CDProjekt, CyfrPlSat, DinoPL, Enea, Eurocash, Grupa Azoty, JSW, KGHM, Lotos, 
LPP, mBank, Mercator, Millenium, Orange PL, Pekao, PGE, PGNiG, PKN Orlen, 
PKO BP, PZU, SAN PL, Tauron PE, TSGAMES, XTB), czyli trzydziestu najwięk-
szych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych, co przeprowadzono w okresie od stycznia do kwietnia  2021. 
Analiza ugruntowała przekonanie o kluczowej roli specjalnego internetowego serwisu 
IR. Według danych z marca 2021 roku za najlepsze praktyki relacji inwestorskich we-
dług „Parkietu” nagrodzeni zostali KGHM, LPP i Tauron (Kucharczyk, 2021).

Uogólnione wyniki badań wymienionych wtórnych źródeł informacji oraz wła-
snej obserwacji uczestniczącej i studium przypadku spółek WIG30 pozwalają sformu-
łować następujące wnioski na temat efektywnych relacji inwestorskich w 2021 roku:

W przypadku stron www (specjalnych serwisów IR) liczy się zawartość meryto-
ryczna, a w szczególności strona w obcym języku (głównie po angielsku), pełny kon-
takt do działu IR, raporty bieżące, komunikaty giełdowe, dokumenty korporacyjne, 
akcjonariat, newslettery, zarząd oraz rada nadzorcza, kontakt do analityków zajmu-
jących się spółką, informacje o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego, informa-
cje prasowe, notowania akcji, kalendarium ważnych wydarzeń, prezentacje, strate-
gia/misja, prognozy, wideo- oraz telekonferencje, informacje dodatkowe/linki/FAQ 
(najczęściej zadawane pytania) oraz polityka dywidendy.

W kategorii „kontakt bezpośredni” najistotniejsza jest szybkość oraz jakość odpo-
wiedzi spółek na konkretne zapytania zainteresowanego inwestora. Pytania związane 
są głównie z działaniami spółki w zakresie kontaktów z inwestorami indywidualnymi.

W badaniach raportów rocznych cenione jest zamieszczanie oprócz sprawozdań 
finansowych także kolorowej wersji raportu i pisma prezesa zarządu, szczegółowość 
danych finansowych (np. podawanie struktury aktywów i pasywów bilansu czy po-
dział działalności na segmenty), informacje na temat zdarzeń wpływających na wynik 
finansowy oraz perspektyw rozwoju i prognoz czy informacje o rynkach zbytu.

W kategorii „raporty kwartalne” kluczowe są m.in. opis istotnych dokonań i nie-
powodzeń emitenta wraz ze szczegółowym opisem wyniku kwartalnego, czynniki 
wpływające na wyniki finansowe w kwartale obecnym i przyszłym, informacje o ak-
cjonariacie i jego zmianach oraz perspektywach rozwoju.

W przypadku prognoz finansowych najważniejsza jest szczegółowość oraz sto-
pień ich realizacji. Odpowiednie punkty przyznawane są także za korekty prognoz 
w górę oraz premia za brak korekt przy dużym stopniu trafności prognozy.

W zakresie ładu korporacyjnego oceniane jest przestrzeganie wybranych zasad 
ze zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, którym od 2002 roku (na 
podstawie przepisów Regulaminu Giełdy) podlegają wszystkie spółki giełdowe i te, 
które uległy zmianie w 2021 roku. Chodzi zwłaszcza o zasady w zakresie polityki 
informacyjnej i komunikacji z inwestorami (GPW.PL, 2021).

Podsumowując, efektywne relacje inwestorskie w 2021 roku to zintegrowane 
działania angażujące interesariuszy (m.in. spółkę giełdową, inwestorów, analityków 
i wszystkich zainteresowanych) z użyciem specjalnych serwisów internetowych IR 
oraz narzędzi, metod i procedur polityki investor relations (omówionej w podroz-
działach 2–5 niniejszego opracowania), ukierunkowane na transparentność, zgodność 
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z przepisami, rzetelność, wiarygodność, terminowość i sprawność w nadążaniu za 
sygnałami rynkowymi, interaktywność, a także zwinność w informowaniu, edukowa-
niu, współdziałaniu z zainteresowanymi w czasie rzeczywistym i z udoskonalaniem 
form i sposobów komunikacji, co umożliwia dialog, kreuje wartość dla wszystkich 
zaangażowanych podmiotów i sprzyja zacieśnianiu relacji.

7. Wnioski

W świetle przeprowadzonych rozważań efektywne relacje inwestorskie ukierunko-
wane powinny być na transparentną, rzetelną i sprawną komunikację spółki akcyjnej 
z jej interesariuszami, w tym szczególnie inwestorami. Gwałtowny wzrost znacze-
nia mediów elektronicznych w ostatnich latach spowodował, że walne zgromadzenie 
akcjo nariuszy nie jest już postrzegane przez środowisko inwestorskie jako kluczowe 
wydarzenie dla działalności spółki giełdowej. Wymiana informacji między spółką 
a inwestorami w obecnych warunkach rynkowych z zasady realizowana jest płynnie 
i na bieżąco. Ze względu na szybkość komunikacji kluczowe wiadomości dotyczące 
zmian właścicielskich, personalnych czy też strategicznych docierają do głównych 
adresatów z dnia na dzień. Szczególnie ważną formą przekazywania informacji jest 
informacyjny serwis internetowy oraz profile w mediach społecznościowych, które 
dają możliwość wykorzystania różnorodnych form informowania i komunikowania 
się z interesariuszami praktycznie w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo pandemia COVID-19 spowodowała skokowy wzrost zaintereso-
wania ludzi inwestowaniem na giełdzie. Po pierwszym lockdownie, który wywołał 
zwiększoną niepewność, strach i niechęć, dzięki dostępowi do Internetu inwestorzy 
zaktywizowali się. W Polsce oprocentowanie lokat jest prawie zerowe, stąd tendencja 
do poszukiwania innych sposobów zarabiania pieniędzy. Z badań rynkowych wynika, 
że niski jest także poziom zaufania do funduszy inwestycyjnych, co jeszcze bardziej 
sprzyja wzrastającemu zainteresowaniu inwestowaniem na giełdzie. Zasadne jest 
stwierdzenie, że spółki giełdowe szukające sposobów na zwiększenie wartości rynko-
wej poza obszarem operacyjno-finansowym powinny przykładać dużą wagę do dzia-
łań komunikacyjnych w zakresie relacji inwestorskich, które zwiększają jej wartość 
rynkową i stosownie prowadzone dostarczają korzyści interesariuszom (pracowni-
kom, akcjonariuszom, przedstawicielom mediów i wszystkim zainteresowanym).

W warunkach silnej konkurencji istotnym źródłem wartości dla uczestników 
gry rynkowej są odpowiednie informacje. Dlatego też spółka giełdowa powinna wy-
pracować strategię relacji inwestorskich i podejmować efektywne działania w tym 
obszarze. Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem zainteresowanym emisją akcji 
i obecnym na giełdzie w znacznym stopniu zależy od profesjonalnych relacji inwe-
storskich, które wymagają zaangażowania odpowiednich służb (zespół osób odpowie-
dzialnych, nierzadko wspomagany usługami specjalistycznych agencji, na przykład 
świadczących usługi monitorowania mediów czy profesjonalnej organizacji narzędzi 
komunikacyjnych), respektowania przepisów prawa dotyczących upowszechniania 
informacji o spółkach giełdowych, zastosowania przemyślanych strategii bazujących 
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na szerokich narzędziach RI (dla przykładu: walne zgromadzenie akcjonariuszy, spo-
tkania one-to-one i road-show, telekonferencje, nagrania, prezentacje, wideokonfe-
rencje, prospekt emisyjny, raporty roczne i okresowe, list prezesa do akcjonariuszy, 
różne formy informowania przedstawicieli mediów branżowych, serwis internetowy 
„relacje inwestorskie”) oraz konsekwencji w działaniach.

Praktyka rynku polskiego dowodzi, że relacje inwestorskie pełnią ważną funkcję 
w gospodarce, a przejawy ich zastosowania podlegają systematycznemu rozwojowi 
i profesjonalizacji. W świetle dostępnych wyników badań interesariusze poszukujący 
informacji o uczestnikach giełdy mają jednak oczekiwania przewyższające działania 
komunikacyjne spółek giełdowych w ramach RI. Zdecydowanie bardziej usatysfak-
cjonowani są duzi akcjonariusze w odróżnieniu od inwestorów indywidualnych, któ-
rych rola sukcesywnie wzrasta, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w stosownych 
praktykach relacji inwestorskich. W warunkach powszechnej digitalizacji na znacze-
niu zyskują innowacyjne formy i kanały komunikacji, w tym z użyciem funkcjonal-
ności mediów społecznościowych.
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EFFECTIVE INVESTOR RELATIONS IN THEORY AND PRACTICE

Summary: The purpose of the study is to discuss effective investor relations as a set of public 
relations activities of entities interested in entering the stock exchange and/or already listed. 
Their tools, methods, procedures, and policies resulting from the applicable regulations and 
other market conditions were presented. It is an important area of communication activities of 
stock-exchange-listed companies, which are legally determined, but – as the research carried 
out shows – determined also by technical and technological progress (including the develop-
ment of the Internet, mobile communication or advancing digitisation), growing competition, 
the specificity of investor expectations or business sense and certain agility and creativity in 
the practices carried out. The listed companies analysed here are obliged to run a proper on-
line information service and have appropriate ways of informing, engaging in dialogue, and 
building relations with stakeholders, in particular with investors and entities connected with the 
capital market, e.g. business and financial journalists. Taking into consideration the key issues 
concerning the investor relations policy, emphasis was placed on their effectiveness in the new 
legal and pandemic reality. The study discusses the results of the author’s own research of 
secondary sources with the use of published studies and available research reports on investor 
relations practices in Poland and across the world, analyses of online content from investor 
relations services and industry vortals, participant observation, and the case study method for 
several dozen listed companies. In light of the research carried out, effective investor relations 
include methodical efforts and communication activities of listed companies oriented at their 
transparency, compliance, reliability, credibility, timeliness and efficiency in following market 
signals, interactivity, and agility in informing, educating, and cooperating with stakeholders 
in real time, taking into account perfecting the forms and manners of communication, which 
enables dialogue, creates value for all the entities involved, and creates favorable conditions 
for strengthening relations.

Keywords: investor relations; tools, methods, and procedures for effective investor relations; 
determinants and trends in investor relations; study of investor relations practices


