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CZY JESTE! GOTOW;��# DO MAR?

IDENTYFIKACJA MENED!ERÓW ORAZ 
OSÓB BLISKO ZWI"ZANYCH RODZINNIE 
I BIZNESOWO

! Czy spó"ka okre#li"a wykaz mened$erów („osób pe"ni!cych 
obowi!zki zarz!dcze”) zgodnie z definicj! MAR?

! Czy zosta"o udokumentowane przekazanie im informacji o 
nowych obowi!zkach i sankcjach?

! Czy mened$erowie przekazali spó"ce wykaz osób blisko 
zwi!zanych rodzinnie?

!
Czy mened$erowie przekazali spó"ce wykaz osób blisko 
zwi!zanych biznesowo ze sob! i z osobami blisko zwi!zanymi 
rodzinnie?

!
Czy mened$erowie powiadomili pisemnie osoby blisko 
zwi!zane rodzinnie i biznesowo oraz osoby blisko zwi!zane 
biznesowo z osobami blisko zwi!zanymi rodzinnie o ich 
nowych obowi!zkach i sankcjach?

! Czy mened$erowie przechowuj! kopie tych powiadomie%?

!
Czy spó"ka posiada kompletn! list& mened$erów, osób blisko z 
nimi zwi!zanych rodzinnie oraz osób blisko zwi!zanych 
biznesowo z mened$erami i z osobami blisko z nimi 
zwi!zanymi rodzinnie?

! Czy spó"ka opracowa"a i wdro$y"a procedur& bie$!cej 
aktualizacji tej listy?

! Czy spó"ka w"a#ciwie zarz!dza bezpiecze%stwem danych 
osobowych znajduj!cych si& na tej li#cie?

TRANSAKCJE MENED!ERÓW ORAZ 
OSÓB BLISKO ZWI"ZANYCH RODZINNIE 
I BIZNESOWO

!
Czy spó"ka opracowa"a wzór zawiadomienia o transakcjach 
dokonanych przez mened$erów oraz osoby blisko zwi!zane 
rodzinnie i biznesowo?

! Czy stworzona zosta"a procedura przekazywania do spó"ki 
zawiadomie% o w/w transakcjach?

!
Czy do przekazywania zawiadomie% stosowane s! #rodki 
komunikacji elektronicznej zapewniaj!ce kompletno#', 
integralno#' i poufno#' informacji podczas ich przesy"ania oraz 
daj!ce pewno#' co do (ród"a przesy"anych informacji?

! Czy spó"ka przekaza"a stosown! wiedz& osobom, które 
zobowi!zane b&d! do raportowania transakcji?

!
Czy osoby zobowi!zane do raportowania transakcji maj! 
#wiadomo#', $e w okre#lonych sytuacjach zawiadomienia o 
transakcjach mog! stanowi' informacj& poufn!?

! Czy procedura ta obejmuje weryfikacj& to$samo#ci i statusu 
(powi!zania ze spó"k! lub mened$erem) nadawcy informacji?

! Czy procedura ta uniemo$liwia przes"anie niekompletnego 
zawiadomienia o dokonanych transakcjach?

! Czy procedura ta umo$liwia kontakt z nadawc! informacji 
celem weryfikacji poprawno#ci zawiadomienia?

! Czy procedura ta pozwala okre#li', które z powiadomie% maj!
charakter informacji poufnej?

! Czy procedura ta rozstrzyga, jak ma si& zachowa' spó"ka w 
przypadku otrzymania ma"o wiarygodnego zawiadomienia?

IDENTYFIKACJA INFORMACJI POUFNEJ

! Czy w spó"ce opracowana zosta"a polityka informacyjna?

! Czy obejmuje ona tak$e informacje poufne zwi!zane z 
wynikami finansowymi?

! Czy zosta"a ona opublikowana?

! Czy zosta"a ona walidowana przez racjonalnego inwestora?

!
Czy spó"ka przygotowa"a i wdro$y"a procedury identyfikacji i 
publikacji informacji poufnych nie uj&tych w polityce 
informacyjnej?

OPÓ#NIANIE PUBLIKACJI INFORMACJI 
POUFNEJ

! Czy spó"ka opracowa"a wzór wyja#nienia na temat spe"nienia 
warunków opó(nienia  publikacji informacji poufnej?

! Czy spó"ka okre#li"a, w jakich przypadkach opó(nienie 
publikacji informacji nie wprowadzi w b"!d opinii publicznej?

! Czy spó"ka okre#li"a, w jakich przypadkach uzna, i$ poufno#'
informacji nie jest ju$ gwarantowana?

LISTA INSIDERÓW

!
Czy spó"ka sporz!dzi"a wzór listy insiderów? Czy lista jest 
prowadzona w formacie elektronicznym, który zapewnia stale 
poufno#' informacji, dok"adno#' informacji, dost&p do 
poprzednich wersji listy i mo$liwo#' przeszukiwania ich?

!
Czy spó"ka opracowa"a i wdro$y"a procedur& zapewniaj!c! 
potwierdzanie na pi#mie przez osoby maj!ce dost&p do 
informacji poufnych #wiadomo#ci obowi!zków i sankcji z tego 
wynikaj!cych?

! Czy w procedurach spó"ki jest powi!zanie pomi&dzy list!
insiderów a opó(nieniem publikacji informacji poufnej?

! Czy procedury spó"ki przewiduj! stosown! koordynacj&
okresów zamkni&tych i list insiderów?
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Czy to jest informacja poufna?

Nie publikuj informacji 

i jednocześnie zachowaj 

dokumentację argumentacji 
swojej decyzji 

z datą pewną

Opublikuj informację 
niezwłocznie i jednocześnie 
zachowaj dokumentację 
argumentacji swojej decyzji 

z datą pewną

Zdecyduj, co zrobisz

Sprawdź, czy Twoja polityka informacyjna 

wymaga publikacji tej informacji

Przeprowadź analizę dwóch aspektów

Zweryfikuj względem dokumentacji analitycznej sporządzonej na potrzeby stworzenia 

polityki informacyjnej

member of

IDENTYFIKACJA INFORMACJI POUFNEJ

Tak
Nie

wiem

NieTak

Nie
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Z dokumentacji 

analitycznej 

wynika, że ta 

informacja 

powinna być 

uznana za 

informację poufną

Z dokumentacji 

analitycznej 

wynika, że ta 

informacja nie 

powinna być 

uznana za 

informację poufną

Z dokumentacji 

analitycznej nie 

wynika, czy ta 

informacja 

powinna być 

uznana za 

informację poufną

Nie mam żadnej 
dokumentacji 

analitycznej 

wykonanej na 

potrzeby 

stworzenia polityki 

informacyjnej

Nie publikuj ryzykując 

możliwe sankcje z tytułu 
manipulacji, niepodania 

informacji poufnej do 

publicznej wiadomości 
oraz wykorzystania 

informacji poufnej

Publikuj ryzykując 

możliwe sankcje 

z tytułu manipulacji

Czy informacja wskazuje na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie 

oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 

oczekiwać, że będzie miało miejsce, oraz czy informacja ta jest w wystarczającym 

stopniu szczegółowa, aby można było wyciągnąć z niej wnioski co do prawdopodobnego 
wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub 

powiązanych instrumentów pochodnych?

Czy jest to informacja, 

którą racjonalny inwestor 

prawdopodobnie 

wykorzystałby, opierając 

się na niej w części 
przy podejmowaniu swych 

decyzji inwestycyjnych?

Nie mam polityki informacyjnej

nie wiem

Czy informacja jest precyzyjna?

tak

tak

nie wiem

Czy informacja 

miałaby 

prawdopodobnie 

znaczący wpływ?
nie

nie

Czy jesteś w stanie zachować poufność informacji?

Czy są przesłanki do opóźnienia 
informacji poufnej?

Czy są przesłanki
do opóźnienia?

Opublikuj informację 
poufną niezwłocznie

Czy opóźnienie publikacji informacji 

poufnej prawdopodobnie nie wprowadzi 

w błąd opinii publicznej?

Czy opóźnienie publikacji informacji 

poufnej prawdopodobnie nie wprowadzi 

w błąd opinii publicznej?

Czy po publikacji informacji będziesz w 

stanie wykazać, że jej opóźnienie nie 
wprowadziło w błąd opinii publicznej?

Po konsultacji zarząd uznał, iż łatwiej 
będzie wykazać, że opóźnienie nie 
wprowadziło w błąd opinii publicznej

Po konsultacji zarząd uznał, iż łatwiej 
będzie wykazać, że informacja nie jest 

cenotwórcza

To nie jest informacja poufna

i nie wymaga publikacji
Opóźniaj i przygotuj pisemne 
uzasadnienie na temat spełnienia 
warunków opóźnienia

Wykaz informacji 

uzasadniających opóźnienie 
publikacji informacji poufnej

Otwarty katalog przesłanek 

do nieopóźniania
informacji poufnej

Otwarty katalog przesłanek 

do opóźniania
informacji poufnej

Po konsultacji z doradcą prawnym ustal, 
czy łatwiej będzie wykazać, że

informacja nie jest cenotwórcza,

czy że opóźnienie jej publikacji nie 
wprowadziło w błąd opinii publicznej

Po konsultacji zarząd nadal nie wie, czy 

łatwiej będzie wykazać, że

informacja nie jest cenotwórcza,

czy że opóźnienie jej publikacji nie 
wprowadziło w błąd opinii publicznej

Tak
Nie

wiem

OPÓŹNIANIE PUBLIKACJI INFORMACJI POUFNEJ

Tak, są przesłankiNie, nie ma przesłanek

Tak, wprowadzi

Nadal nie wiem Nie, nie wprowadziMoże wprowadzić

Nie

wiem

Nie

wiem

Tak

Nie

Nie

Nie

wiem
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Przeprowadź równolegle 
badanie dwóch aspektów

Przeprowadź badanie wśród 
inwestorów spółki i analityków 

ją pokrywających

Czy struktura akcjonariatu umożliwia 
przeprowadzenie miarodajnego 
i rzetelnego badania?

Czy jest istotny poziom korelacji 

pomiędzy komunikacją 
a reakcjami rynku?

Trwale udokumentuj analizyAktualizuj indywidualną politykę 
informacyjną, jeśli wymagają tego 
okoliczności

Spisz to wszystko w postaci indywidualnej polityki informacyjnej 

i dokumentującego ją uzasadnienia analitycznego

Dla każdego zdarzenia określ parametry powodujące wystąpienie obowiązku raportowania 

(możesz przy tym posiłkować się kryteriami określonymi w OSR)

Postępuj 
zgodnie z indywidualną 
polityką informacyjną

Zbierz wnioski z przeprowadzonych analiz i wybierz zdarzenia, które mogą być ważne i 
podlegać raportowaniu (możesz przy tym posiłkować się wskazówkami zawartymi w OSR)

Przeprowadź wewnętrzną analizę 
czynników istotnie wpływających 

na wartość spółki

Przeprowadź analizę 
reakcji rynku na komunikaty

Przeprowadź badanie inwestorów

Opcjonalnie

Przeprowadź badanie wśród ekspertów 

(niekoniecznie inwestorów spółki lub 
analityków pokrywających spółkę)

member of

TWORZENIE INDYWIDUALNEJ 
POLITYKI INFORMACYJNEJ
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NieTak
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Czynniki, które można wziąć pod uwagę:
- zmiana kursu i obrotów spółki
- zmiana kursu i obrotów spółek 

porównywalnych (podobnych pod 

względem branży /modelu biznesowego 
/wielkości /struktury akcjonariatu)

- analiza zdarzeń komunikacyjnych 

innych niż raporty spółki (np. 

komunikaty prasowe, wypowiedzi w 

mediach)

- w szczególności weryfikacja reakcji 

rynku na zdarzenia wskazane w OSR

Metody badania inwestorów:

- badania ankietowe online

- wywiady telefoniczne

- rozmowy podczas spotkań dot. wyników okresowych

- analiza pytań zadawanych podczas walnych zgromadzeń
Kryteria, które należy wziąć pod uwagę:
- relatywny stosunek badanych grup do struktury akcjonariatu

- reprezentatywność badanych grup względem populacji danej grupy 

inwestorów

Czynniki, jakie można wziąć pod uwagę przy wewnętrznej 
analizie:

- wpływ zdarzeń gospodarczych i korporacyjnych na 

wyniki finansowe spółki oraz na perspektywy rozwoju 

spółki
- opinia ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrznych, 

którzy znają spółkę (np. biegły rewident)

- możliwość posiłkowania się wskazówkami zawartymi w 

OSR
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Możliwości
wykorzystania
OSRprzez spółki

Spółka nie musi 
realizować żadnych 

działań w tym 

obszarze

Spółka dostosowuje 

regulacje 
wewnętrzne do MAR  
bez odniesienia się 
do OSR

Spółka opracowuje 

regulacje 
wewnętrzne w 

oparciu o OSR, ale 

nie nazywa ich ISR

Czy spółka chce uzyskać
dodatkowy poziom 

bezpieczeństwa regulacyjnego 
poprzez certyfikację ISR?

Czy spółka jest pewna spójności
opracowanego ISR z OSR?

Czy spółka jest gotowa ponosić
ryzyko i koszty dotyczące

autorskiego dostosowania reg.
wewn. do MAR?

Czy wewnętrzne 
regulacje spółki są 
spójne z regulacjami 
MAR?

Czy spółka posiada zasoby

wewnętrzne, aby w ocenić
potrzeby w zakresie dostosowania 

reg. wewn. do MAR?

Spółka opracowuje ISR oraz 

podejmuje dwie decyzje

Po zapoznaniu się z OSR spółka wybiera ISR lub 

samodzielne przygotowanie regulacji wewnętrznych

Czy spółka chce zapewnić pełną
transparentność wobec 

inwestorów informując ich o 

ustanowionej polityce 

informacyjnej?

Spółka ma 
niecertyfikowany, 

poufny ISR

Spółka certyfikuje 
i publikuje ISR

Spółka publikuje 
ISR

Spółka certyfikuje 
ISR

Tak

Nie

Nie

Nie
wiem

Nie

Tak Tak

Tak

Tak Tak

Nie

Nie Nie

P iotr  Miros ław
Biernac ki  K achnie wski
Design by : theideacraf t .com

Decyzja o przystąpieniu do procesu 

certyfikacji projektu ISR

Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie 

certyfikacji projektu ISR do FSR oraz:
- zawiera umowę o dokonanie certyfikacji,
- wnosi opłatę.

Komitet Certyfikacyjny analizuje przekazaną 
dokumentację

Zarząd FSR przekazuje dokumentację wniosku do 
Komitetu Certyfikacyjnego

Decyzja Komitetu Certyfikacyjnego odnośnie 
udzielenia certyfikatu dla projektu ISR

Decyzja Odwoławczego Komitetu Certyfikacyjnego 
odnośnie podtrzymania lub uchylenia decyzji o 

odmowie udzielenia certyfikatu

Skierowanie wniosku do ponownego rozpatrzenia 

do Komitetu Certyfikacyjnego

Złożenie wniosku odbywa 

się za pośrednictwem 

SEG ISR Partnera

Badanie obejmuje:

- zgodność projektu ISR z danym OSR

- proces przygotowania projektu ISR z uwzględnieniem 
specyfiki organizacji i działania wnioskodawcy

Wnioskodawca może posługiwać 

się certyfikatem w stosunku do 

danego projektu ISR

Wnioskodawca może zmodyfikować 

projekt ISR i ponownie zgłosić go 
do certyfikacji

member of

PROCEDURA CERTYFIKACJI PROJEKTU ISR

Udzielenie certyfikatu

Odmowa

 udzielenia certyfikatu

Decyzja odmowna, 

zawierająca uzasadnienie
Wnioskodawca odwołuje 
się od decyzji odmownej

Tak Nie
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decyzje podjęte na podstawie 

zawartych w niej treści

Ta infografika jest dostępna na licencji 

Creative Commons Uznanie autorstwa 

- Użycie niekomercyjne - Bez utworów 

zależnych 4.0 Międzynarodowe. Treść licencji jest dostępna
na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Podtrzymanie Uchylenie

P iotr  Miros ław
Biernac ki  K ach nie wski
Design by : theideacraf t .com

RAPORTOWANIE
DANYCH FINANSOWYCH
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DYREKTYWA MAD
Wejście w życie: 03.07.2014

Transpozycja do prawa krajowego i obowiązywanie:  03.07.2016

definicje nadużyć

minimalne normy dotyczące sakcji

odpowiedzialność osób prawnych

REGULACYJNE STANDARDY TECHN.
Powstają zgodnie z art. 10-14 Rozporządzenia

PE i Rady (UE) nr 1095/2010

definicje nadużyć i przeciwdziałania nadużyciom

warunki, jakie muszą spełniać programy odkupu i środki stabilizacji

procedury i wymogi dotyczące badania rynku

INFORMACJE
Publikowane na stronie internetowej ESMA

na podstawie art. 4, 13 i 19 MAR

instr. fin. będące przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu

wykaz przyjętych praktyk rynkowych

wykaz progów agregacji

PRZYJĘTE PRAKTYKI RYNKOWE
wyjątki od manipulacji

inne przyjęte praktyki rynkowe

raportowanie cenotwórczych informacji finansowych

OGÓLNE STANDARDY RAPORTOWANIA
raportowanie bieżących informacji poufnych

WYKONAWCZE STANDARDY TECHN.
Powstają zgodnie z art. 10-14 Rozporządzenia

PE i Rady (UE) nr 1095/2010

techniczne warunki publikacji informacji poufnych

techniczne warunki opóźniania publikacji

wzory list insiderów

wymogi danych w notyfikacjach transakcji menedżerów

WYTYCZNE
Powstają zgodnie z art. 16 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1095/2010

otwarty katalog uzasadnionych interesów emitenta przy opóźnianiu publikacji informacji poufnych

otwarty katalog sytuacji, w których opóźnienie publikacji informacji poufnej może wprowadzić w błąd opinię publiczną

otwarty katalog informacji cenotwórczych dla rynku towarowego
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RAPORT Z ANALIZY PRZEBIEGU 
IX EDYCJI KONKURSU ZŁOTA STRONA EMITENTA

Do spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji

Menedżer potwierdza, że 
nadawca jest osobą 
blisko związaną

zy jesteś w stanie 
skontaktować się z 
nadawcą?

Menedżer twierdzi, że 
nadawca nie jest osobą 
blisko związaną

Opublikuj zawiadomienie

Skontaktuj się z menedżerem wskazanym w zawiadomieniu 
i zapytaj, czy nadawca jest osobą blisko związaną

Zaktualizuj listę Zdecyduj, co zrobisz

Sprawdź, czy nadawca jest na liście menedżerów i osób blisko związanych

member of

RAPORTOWANIE TRANSAKCJI MENEDŻERÓW 
I OSÓB BLISKO ZWIĄZANYCH

Tak

Tak

Nie

Nie

Niniejsza infografika ma charakter 
informacyjno-edukacyjny, autorzy 
nie ponoszą odpowiedzialności za 
decyzje podjęte na podstawie 
zawartych w niej treści

Ta infografika jest dostępna na licencji 
reative ommons Uznanie autorstwa 

- Użycie niekomercyjne - Bez utworów 
zależnych 4.0 Międzynarodowe. Treść licencji jest dostępna
na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Opracowanie  infografiki :
P iotr  Miros ław
Biernac ki  K achnie wski
Design by : theideacraf t .com

Uwaga na kon ikt terminów  Menedżer 
lub osoba blisko związana ma trzy dni 
robocze od transakcji na przekazanie 
zawiadomienia do organu nadzoru i do 
spółki, a spółka ma te same trzy dni 
robocze na przekazanie zawiadomienia 
do publicznej wiadomości.

zy zawiadomienie 
zawiera wszystkie 
niezbędne dane?

zy zawiadomienie wpłynęło 
w sposób zgodny z ustaloną 
wcześniej procedurą?

Skontaktuj się 
z nadawcą 
i upewnij się, 
czy na pewno 
wysłał 
zawiadomienie

Skontaktuj się z nadawcą 
i upewnij się, czy na 
pewno wysłał 
zawiadomienie

Nadawca 
potwierdził, 
że wysłał 
zawiadomienie

Uzyskaj od nadawcy 
zweryfikowane zawiadomienie

Nadawca potwierdził, 
że wysłał zawiadomienie

e współpracy z nadawcą 
zweryfikuj / pomóż uzupełnić 
zawiadomienie

Skontaktuj się z 
nadzorcą, poinformuj o 
wpłynięciu 
zawiadomienia i o tym, 
że menedżer twierdzi, iż 
nadawca nie jest osobą 
blisko związaną

Odeślij do 
nadawcy 
zawiadomienie z 
informacją, że z 
danych 
posiadanych 
przez spółkę 
wynika, iż 
nadawca nie jest 
osobą blisko 
związaną z 
menedżerem, 
którego wskazał

Nadawca zaprzeczył, 
że wysyłał jakiekolwiek 
zawiadomienie

Skontaktuj się z nadzorcą, 
poinformuj o wpłynięciu 
zawiadomienia i o tym, że 
nadawca twierdzi, iż nie 
wysyłał jakiegokolwiek 
zawiadomienia

Tak

Tak

Nie

Nie

Sprawdź, czy zawiadomienie zawiera 
wszystkie dane zgodnie ze wzorem 
wskazanym w Rozporządzeniu 

ykonawczym  nr 0 /

Miej świadomość, że być może narażasz 
menedżera na sankcję

Miej świadomość, że być może 
narażasz spółkę i menedżera 
na sankcję

Miej 
świadomość, 
że być może 
narażasz 
nadawcę na 
sankcję, w 
przypadku gdy 
zawiadomienie 
jest 
niekompletne 
lub zawiera 
błędy
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RAPORTOWANIE
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NIEFINANSOWYCH

KTO MUSI
RAPORTOWAĆ?
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PRACOWNICY AKTYWA PRZYCHODY
re nioroczne zatru nienie 

w przel iczeniu na pełne etaty
suma a tyw w i lansu przyc o y netto ze sprze a y 

towar w i  pro u t w

 os  w sp łce 
lu  rupie ap i ta łowe

 mln z ł  ( e nost owo 
lu  po onsol i ac i )

 mln z ł  (prze  onsol i ac )

 mln z ł  ( e nost owo 
lu  po onsol i ac i )

 mln z ł  (prze  onsol i ac )
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OŚWIADCZENIE
na temat in formac i  n ie f inansowyc

stanowi ono wyo r nion  cz
sprawoz ania  z  z ia ła lno ci

SPRAWOZDANIE
na temat in formac i  n ie f inansowyc

est  o r nym o umentem, 
a  w sprawoz aniu z  z ia ła lno ci  poinformu  

o sporz zeniu o r ne o sprawoz ania

MASZ WYBÓR

! P YF

SPORZĄDŹ RAPORT
z in formac ami na temat ca łe  
rupy api ta łowe  Two e  sp ł i

NIE MUSISZ
Nie musisz (a le mo esz , e l i  
c cesz)  sporz za  rapor tu  
Musisz opu l i owa  przys i łe  
t łumaczenie na  pols i  
f ra mentu rapor tu , t r y o ł  
Two  sp ł rup  apita łow

SPORZĄDŹ RAPORT
z in formacjami na temat 

Two e  sp ł i

NIE

Czy este  
e nost  ominu c  
rupy api ta łowe ?

Czy este  
cz c i  wi sze
rupy apita łowe ?

NIE

Czy rupa, t re  
este  cz c i  po le a

o owi z owi rapor towania 
anyc  n ie f inansowyc ?

TAK

Czy jednostka 
wy sze o rz u 
o e mu e Ci  
swoim rapor tem?

TAK

TAK

NIE

NIE

ty l o w tyc  trzec  przypa ac  masz o owi ze  sporz z i  rapor t :

TAK

C o  nie musisz sporz za  
rapor tu , to pami ta , e  
praw opo o nie z iesz 
musia ł  ostarczy  in formac e 
n ie f inansowe otycz ce Two e  
sp ł i rupy ap i ta łowe  
e nostce wy sze o rz u, 
t ra sporz za rapor t i lu  

Twoim ontra entom, e l i  o n ie 
poprosz  w ramac  rapor towania 
wz łu  ła cuc a ostaw

O owi z i wyni a ce z yre tywy UE implementowane  o pols ie o prawa ustaw  z n   ru nia  r (Dz U z  r poz  )
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