
Z
godnie z nowymi zasadami –

ogłoszonymi przez GPW – RES-

PECT Index jest wskaźnikiem,

który obejmuje polskie spółki z głów-

nego rynku GPW charakteryzujące się

największą płynnością, działające zgod-

nie ze standardami zarządzania, ła-

dem korporacyjnym (corporate gover-

nance), spełniające obowiązki infor-

macyjne i relacje inwestorskie. Są tak-

że aktywne w działaniach proekolo-

gicznych, społecznych i pracowniczych.

Dzięki uwzględnieniu wśród kryte-

riów kwalifikacyjnych parametru płyn-

ności RESPECT Index, podobnie jak

inne indeksy giełdowe, stanowi realny

punkt odniesienia dla profesjonalnych

inwestorów. Ludwik Sobolewski, prezes

GPW, ogłaszając nowy skład indeksu,

stwierdził: – W nowym indeksie RES-

PECT bardziej wyraźnie są przedsta-

wione cechy i aspekty działalności spó-

łek, które są istotne dla inwestorów. In-

deks eksponuje spółki, które spełniają

bardzo wysokie wymogi w zakresie

corporate governance, jakości i inten-

sywności relacji inwestorskich oraz

ładu informacyjnego, przez co jest

w większym stopniu narzędziem in-

westycyjnym niż był do tej pory.

Od 2011 r. wartości indeksu RESPECT

publikowane są w trybie ciągłym, co mi-

nutę. Ponadto, zgodnie z nowymi zasada-

mi, skład indeksu będzie aktualizowany co

pół roku, dzięki czemu portfel indeksu bę-

dzie odpowiadał rzeczywistej aktywności

spółek w obszarze CSR oraz SRI.

W stronę inwestorów
Indeks RESPECT, w swojej nowej od-

słonie, będzie uwrażliwiać inwestorów

na CSR spółek. – Wydaje mi się, że ist-

nieje dysproporcja pomiędzy stanem

świadomości znaczenia CSR wśród in-

westorów zagranicznych, globalnych,

a stanem świadomości inwestorów kra-

jowych, na ich niekorzyść – zauważa

prezes GPW. Ludwik Sobolewski okre-

ślił indeks jako wartościowe narzędzie

do inwestowania i uznał, że ekspozycja

tych spółek powinna przyciągnąć ka-

pitał na giełdę. Eliza Durka, dyrektor

Biura Komunikacji Marketingowej

GPW, dodała, że ogłoszenie indeksu

RESPECT wpisało się w światowy

trend giełd – liderów, które zdecydowały

się na wyróżnienie spółek stosujących

CSR. Indeks przeznaczony jest dla in-

westorów, by pokazać im narzędzie

oceny oraz dla spółek, by ich ekspozy-

cja sprawiała, że będzie do nich spływał

kapitał. Pierwszy z najbardziej zna-

nych indeksów tego typu powstał 12 lat

temu na Wall Street – Dow Jones Sus-

tainability Indexes. Durka jest przeko-

nana, że wkrótce pojawią się pierwsze

produkty inwestycyjne oparte właśnie

o indeks RESPECT.

RESPECT Index

Tylko spółki spełniające zaawansowane wymagania pod
względem ładu korporacyjnego, jakości wykonywania

obowiązków informacyjnych, jakości i intensywności relacji
inwestorskich, dobrych praktyk oraz zasad ładu

korporacyjnego mogą wejść do RESPECT Indeksu na GPW.
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benchmarkiem inwestycyjnym

� Barlinek SA

� Bank Handlowy 

w Warszawie SA

� Bank Millennium SA

� BRE Bank SA

� Budimex SA

� BZ WBK SA

� Elektrobudowa SA

� Grupa Lotos SA

� ING Bank Śląski SA

� KGHM Polska Miedź SA

� LW Bogdanka SA

� Mondi Świecie SA

� PGNiG SA

� PKN Orlen SA

� Telekomunikacja Polska SA

� Zakłady Azotowe 

w Tarnowie-Mościcach SA

Skład 
RESPECT
Index 
(od 1 lutego
2011)


