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Grupa Azoty po raz jedenasty w Respect Index
Grupa Azoty S.A. w elitarnym gronie spółek społecznie odpowiedzialnych, notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych, znajduje się nieprzerwanie od początku istnienia projektu. Ogłoszenie
tegorocznej XI edycji indeksu Respect odbyło się 14 grudnia br. na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Jego skład tworzy aktualnie 28 spółek, w tym trzech debiutantów.

- Obecność Grupy Azoty w Respect Index to ogromny sukces czterech największych spółek tworzących grupę
kapitałową: Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty Police, Grupy Azoty Kędzierzyn. Wszystkie spółki
wzięły udział w badaniu ankietowym i poddały się weryfikacji. To dla nas potwierdzenie wysokich standardów
zarządzania obowiązujących w Grupie Azoty oraz jej odpowiedzialnego podejścia do zrównoważonego rozwojumówi Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Respect Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające
zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji
z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.
- Nie ma wątpliwości, że polskie spółki publiczne coraz częściej dostrzegają potrzebę uwzględniania nie tylko
czysto finansowych czynników, ale także ekologicznych, społecznych czy pracowniczych. Jako konserwatywny
ekolog cieszę się, że coraz więcej notowanych na GPW emitentów podejmuje działania w obszarze
zrównoważonego rozwoju. Giełda jest idealnym miejscem łączenia podaży z popytem a wzrost wartości indeksu
RESPECT o 85 proc. w ciągu ostatnich ośmiu lat nie pozostawia wątpliwości, że spółki odpowiedzialne społecznie
to cenne dobro – powiedział Marek Dietl, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego
drugiej połowie. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW
i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony
przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte.
Pierwszy w tej części Europy giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index,
zadebiutował na GPW w listopadzie 2009 r. i zawierał 16 firm. W obecnej edycji uwzględnia on w swoim portfelu
28 spółek. Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się
wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG. Od listopada 2009 roku do grudnia 2017 r.,
w ciągu ośmiu lat istnienia indeksu, zwiększył on swoją wartość o 85 proc. W tym czasie indeks szerokiego rynku
WIG wzrósł o 59% a WIG20 zyskał 3,5%.

