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20 LAT NA RYNKU KAPITAŁOWYM
W ciągu 20 lat obecności na rynku kapitałowym Agora S.A. zdobyła wiele nagród
i wyróżnień – zarówno na polskim rynku, jak i na arenie międzynarodowej.W ciągu
20 lat obecności na rynku kapitałowym Agora S.A. zdobyła wiele nagród i wyróżnień
– zarówno na polskim rynku, jak i na arenie międzynarodowej.
1999
20 kwietnia 1999 r. debiut Agory na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
1999
Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) przyznaje Agorze tytuł Lidera Rynków
Wschodzących (Emerging Market Leader)
2000
Agora znalazła się w gronie ośmiu firm na świecie, które otrzymały od International Shareholder
Services nagrodę 2000 roku za doskonałe zarządzanie spółką publiczną
2000
magazyn „Forbes” umieścił Agorę w pierwszej dwudziestce spośród 300 najlepszych małych firm
na świecie
2001
w rankingu „Financial Times”, który został opracowany na podstawie wartości rynkowej firm, Agora
znalazła się na liście 20 największych firm Europy Wschodniej
2001
XI Forum Ekonomiczne w Krynicy uznało Agorę za Firmę Roku 2000 w regionie Europy Środkowej
i Wschodniej
2001
The Wall Street Journal Europe umieścił prezes Agory Wandę Rapaczyńską na 11. miejscu na liście
30 najbardziej wpływowych kobiet biznesu w Europie
2001
tygodnik „BusinessWeek” umieścił prezes Agory Wandę Rapaczyńską na liście 50 Stars of Europe
2001
Agora znalazła się w gronie 20 przedsiębiorstw, które mają największą dynamikę wzrostu zysku
netto w latach 1998-2000 w rankingu przygotowanym dla „BusinessWeek/Polska” przez IBnGR
2002
w konkursie Central & Eastern Europe Awards 2002 zorganizowanym przez Investor Relations
Magazine Agora została wyróżniona w dwóch kategoriach: „najlepsza strona korporacyjna relacji
inwestorskich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” oraz „najlepsze relacje inwestorskie
w Polsce”
2002
w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Pentor na zlecenie redakcji dziennika „Puls Biznesu”
werdyktem 150 specjalistów – analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i maklerów – Agora
zajęła pierwsze miejsce w kategorii „relacje inwestorskie” wśród 202 polskich spółek giełdowych
2003
nagroda „IR Magazine” za najlepsze relacje inwestorskie w Polsce
2003
nagroda WarsawScan 2003 za najlepsze relacje inwestorskie wśród polskich spółek giełdowych
2004
nagroda „IR Magazine” za najlepsze relacje inwestorskie w Polsce oraz w kategorii najlepszego
menedżera ds. relacji z inwestorami w Europie Środkowo-Wschodniej
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2004
Agora Spółką Godną Zaufania według Polskiego Instytutu Dyrektorów
2004
Agora Spółką o Najwyższych Standardach Ładu Korporacyjnego – nagroda Byka i Niedźwiedzia,
według „Gazety Giełdy Parkiet”
2005
Agora Spółką Godną Zaufania według Polskiego Instytutu Dyrektorów
2005
spółka otrzymała najwyższą notę A w rankingu ładu korporacyjnego realizowanym przez Polskie
Forum Corporate Governance (PFCG) we współpracy z „Rzeczpospolitą”
2005
według raportu WarsawScan opracowanego przez NBS Public Relations Agora po raz drugi została
uznana za spółkę o najlepszych relacjach inwestorskich
2005
Agora znalazła się w czołówce najlepszych spółek giełdowych w rankingu opublikowanym w „Pulsie
Biznesu” przeprowadzonym przez Pentor Research International (7 miejsce) oraz została najwyżej
oceniona przez doradców inwestycyjnych.
2005
po raz kolejny Spółka została nagrodzona za najlepsze relacje inwestorskie w Polsce w konkursie „IR
Magazine” w kategorii „IR Magazine Continental Europe Awards”
2005
Agora jako pierwsza w Polsce firma spoza sektora finansowego została wyróżniona Certyfikatem
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
2006
Agora Spółką Godną Zaufania według Polskiego Instytutu Dyrektorów
2007
nagroda Byka i Niedźwiedzia „Gazety Giełdy Parkiet” za najwyższą stopę zwrotu wśród spółek
giełdowych z indeksu WIG20 w 2007 r.
2008
raport Agory za IV kwartał 2008 r. w czołówce najlepszych raportów kwartalnych spółek indeksu
WIG20 w rankingu „Gazety Giełdy Parkiet”. W kategorii raportów uzupełnionych o dodatkowe
prezentacje i wyjaśnienia zarządu Agora zdobyła wysokie 3. miejsce. Raportowi kwartalnemu Agory
analitycy przyznali rekordowe 9 pkt. (na 10 możliwych)
2010
Pierwsze miejsce wśród najlepiej zarządzanych spółek z sektora Media i komunikacja w rankingu
magazynu „Euromoney”
2011
Agora nagrodzona w rankingu „Najlepiej zarządzane spółki Centralnej i Wschodniej Europy 2011”
wg magazynu „Euromoney” (spółka o najbardziej spójnej strategii – pierwsze miejsce wśród spółek
z sektora Media i komunikacja, spółka o jednych z najwyższych standardów ładu korporacyjnego –
drugie miejsce w rankingu, spółka z jedną z najbardziej przejrzystych sprawozdawczości
finansowych – czwarte miejsce w rankingu)
2013
Agora została uznana za najlepszą firmę w Polsce pod względem przestrzegania zasad ładu
korporacyjnego i znalazła się w globalnym raporcie „Corporate Governance Report”
2016
Redakcja „Magazynu Polish Market” oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej
Handlowej przyznały Agorze S.A. wyróżnienie w Rankingu Polskich Przedsiębiorstw – Perła Polskiej
Gospodarki w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa
oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw
w Polsce
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2017
Agora S.A. debiutuje w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych RESPECT Index na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie
2018
Agora z nagrodami „Najlepszy serwis IR” oraz „Lider komunikacji online” w Konkursie Złota Strona
Emitenta organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
2018
Agora po raz drugi w gronie odpowiedzialnych spółek RESPECT Index na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
2018
Listek CSR „Polityki” dla Agory za działania społecznie odpowiedzialne
2019
Ranking „Rzeczpospolitej” „30 firm na 30 lat polskiej przedsiębiorczości” i wyróżnienie za 30 lat
działalności dla grupy kapitałowej Agora
2019
Agora S.A. znalazła się w gronie laureatów tytułu „Transparentna spółka roku 2018”. To trzecia
edycja rankingu organizowanego przez redakcję „Parkietu" oraz Instytut Rachunkowości i Podatków,
pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
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