ŕœŔŜ

BŖœ8ǤY
Bs*>>*5TYU=n
BNBh*s*Ǥ8>*Ƌ
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T7T*!s>Ǥ=nƐ
snYǤTsƦ#ǤsY!hn BQsƨƉƦhnTB7*B ǤTnmYQǤƨƉƦǤgǤ>Y*ƨƉƦ8B#Bƨ
Ǥ8 BƦ7T*v7*Ǝ=Ǥ#Ǥsn>BsnYǤ>*ǤƨƐ=ǤTsT\ T7QnN5!hn BQsǤƎN8Ɛ

9

mln

300

osób miesięcznie
czytało teksty „Gazety
Wyborczej” i na
Wyborcza.pl

osób posiadało dostęp
do płatnych treści
„Gazety Wyborczej”
i na Wyborcza.pl

tys.

'Bs*TsB7*>ǤT**'8*BTƐ

277
14,0

ekranów

mln

52,4

tys.

biletów zakupionych
w sieci kin Helios, czyli

49

miejsc

23

Dane dotyczą 2019 r., chyba, że wskazano inaczej. Źródło: raportCSR.agora.pl

%

kin
sieci Helios

ze wszystkich sprzedanych
biletów w Polsce

8,8

mln

osób miesięcznie
odwiedzało serwisy
internetowe „Gazety
Wyborczej”

7\N\5Ts7T*v7**N<nYnhnǤh>*YhǤǤ#BQǤ
h½å¿âåÙ¿ÅĆÜ½¿ÖƎÖ¿*>ǤN\ 8*BƎN8Ɛ

1,4

NMO

sprzedanych egzemplarzy wydawnictw
książkowych i płytowych Wydawnictwa Agora

B#8ǤTs"*8=nsB"QYn>mY"*8=Ɛ

4,9

mln

9

widzów obejrzało
filmy z portfolio
NEXT FILM w 2019 r.

filmów spółki NEXT FILM, dzięki
czemu dystrybutor ten ma prawie

30

%

udziału w widowni
polskich filmów

5ǤǤTshNǤNǤ*#BƉgǤ>B#\snNǤT* \T*Ɛ

20

restauracji fast casual w grupie
kapitałowej Helios, a w tym:

12

restauracji Papa Diego
z kuchnią meksykańską

2

6

restauracje Van Dog

restauracji Pasibus z burgerami
tworzonymi na podstawie
autorskich receptur

7BQsnTYǤTssNBQYǤ8\#ǤsYǤƎN8Ɛ

83
526

serwisy grupy Gazeta.pl, które
w grudniu 2019 r. odwiedziło

mln

odsłon w grudniu 2019 r.,
tym samym zasięg serwisów
grupy Gazeta.pl wyniósł

16,3
59

Dane dotyczą 2019 r., chyba, że wskazano inaczej. Źródło: raportCSR.agora.pl

mln

%

zaś

internautów

12,7

mln

internautów korzystało z
serwisów grupy Gazeta.pl
przez urządzenia mobilne

s>ǤTs>ǤTsTNC<7*Y'>B8B#*s>Ɛ

159.

38.

miejsce spółki Yieldbird wśród
najdynamiczniej rozwijających się firm
technologicznych z EMEA

miejsce spółki HRlink wśród na liście 50
najszybciej rozwijających się firm technologicznych
z Europy Środkowej

*QsTs\s*Ǥ<h"TY*hǤ8Ǥ'=\sns>n'Ǥ#BQnƐ
Festiwale Agory to m.in.:

6

edycji Olsztyn Green
Festival

4

edycje Co Jest
Grane 24 Festival

2

edycje Białystok
New Pop Festival

2

edycje #będzieczytane
Ełk Festiwal

shQǤǤTs\hǤ#!>ǤQ78Ǥ=n>Ǥ*Yn8*#'YǤ'Ǥ=TƐ

AMS oferuje reklamę outdoorową w

536

miejscowościach, na

23,5

tys.

powierzchni
reklamowych
AMS

T<\'ǤTsQǤ*ǤYB7"=ƉQǤ*Ǥs<BYNQs B5Ɖ
QB7QǤ*ǤsnQǤ*ǤNB#BǤƐ
Grupa Radiowa
Agora (GRA) to

15

%

4

59

marki
radiowe i

wynosi najwyższy udział w czasie słuchania
GRA w 8 największych miastach,

stacji, których udział
w słuchalności wynosi

6,4

zaś średni czas słuchania w pasmach
dziennych radiostacji GRA wynosi

Rozwija się również oferta cyfrowa radia z

20

tys.

subskrypcji cyfrowych Premium Radia TOK FM
na koniec 2019 r.

Dane dotyczą 2019 r., chyba, że wskazano inaczej. Źródło: raportCSR.agora.pl

%

153

minuty

5TYU=n\v#Q\N7ǤN*YǤ<Bh

23

1,2

spółek skonsolidowanych w grupie
kapitałowej Agory

114,8

hĆÅ¯½¯§¯ÅÅÜÊĀĀŕœŔŜÙƎ

9,5

mld zł

przychody ze sprzedaży netto

93,3

mln zł

EBITDA Grupy Agora
[bez MSSF 16]

wzrost przychodów
ze sprzedaży netto r/r

16,2

%

wzrost EBITDA r/r

%

mln zł

zysk netto (oczyszczony)
[bez MSSF 16]

TYǤY#*s>*QBsh*5Ǥ=nTQ
QÊċĀËºÊÖÙâĆ
ÅÊÖÊĀ¯ċ¯¿ÅÊÝ¯

åÊĀÅ¯âÙĀÃĆ¬
Ù¿º¯ċÊâÊċÅ¯Ä

ÊÅ¯Å¯ÙËĎÅÊÙÊÅÊÝ¯
ĀÜÖÊÃċÆÜâĀ¯¯ĀÄ¯ºÜåÖÙĆ

hn QǤ>8>ǤŕœŕœQƎ
sǤQssǤ>**QǤNBQYBhǤ>*ƈ
strategiczne rozwijanie działań związanych
z CSR

UQBBh*T7Bƈ
zainstalowanie paneli fotowoltaicznych
na dachu budynku w Warszawie

Yn7Ǥ*B=N8*Ǥ>ƈ

NQǤBh>*nƈ
wdrożenie e-learningu dla pracowników

wdrożenie i komunikacja zasad zawartych
w „Polityce otrzymywania i wręczania
upominków i innych korzyści w Agorze S.A.”

5TYU=nB>*Ǥ>*
NÊÅ

80

Å¨ÙË¯ĀĆÙËĎÅ¯Æ¿#ÙåÖĆǤ¨ÊÙ

Dane dotyczą 2019 r., chyba, że wskazano inaczej. Źródło: raportCSR.agora.pl

YhBQsn=nNQsn5Ǥs>=*5TNQǤn

4 822

2 626

ÖÙÊĀÅ¯Ć¯ĀÜÖËÃÖÙÊĀÅ¯Ć
#ÙåÖĆǤ¨ÊÙ

ÖÙÊĀÅ¯Ć#ÙåÖĆ
Ǥ¨ÊÙƉĀâĆÄƈ

88%

96%

92%

zatrudnionych
na czas nieokreślony

zatrudnionych
na pełen etat

z nich korzystało z systemu
benefitowego MyBenefit

W szkoleniach
wewnętrznych wzięło udział

1 533

pracowników wzięło
udział w rozmowach
rozwojowych

208
10

25,5

osób, co zajęło im
prawie miesiąc – średnio

inicjatyw zgłosili
pracownicy w ramach
akcji „Agora pomysłów”

2,3%

dnia
szkoleniowego

o tyle wzrosły wynagrodzenia
i świadczenia w porównaniu
do poprzedniego roku

5TYU=nQCv>BQB>*
Nasi pracownicy:

Przedział wiekowy:

14%
powyżej 50 lat

44%
mężczyźni
Kobiety na stanowiskach:

16%

70%

56%
kobiety

poniżej 30 lat

w wieku 30-50 lat

Wykształcenie wyższe:

Osoby z niepełnosprawnościami:

52%

71%

3,7%

Kierownicze i wyższe

wszystkich pracowników
Grupy Agora ma wyższe
wykształcenie

zatrudnionych w Grupie
Agora to osoby
z niepełnosprawnościami

Dane dotyczą 2019 r., chyba, że wskazano inaczej. Źródło: raportCSR.agora.pl

s*Ǥ<Ǥ=nYns>**QBsh*5Ǥ=nTnTY=B=N8*Ǥ>
Zewnętrzne kodeksy branżowe oraz
inne dokumenty przyjęte przez Agorę
jako obowiązujące

Wewnętrzne polityki
i regulaminy Agory

Komunikacja wartości
i zasad wśród pracowników,
partnerów biznesowych
i wszystkich interesariuszy

Edukacja
pracowników
i współpracowników

Osoby odpowiedzialne
za koordynację wdrażania
systemu etyki, w tym
compliance officer

Wewnętrzne i zewnętrzne systemy
zgłaszania nieprawidłowości
uwzględniające ochronę sygnalistów

Cykliczny monitoring
ryzyk etycznych

Uwzględnienie w systemie
rocznej oceny pracowników
zagadnień dotyczących etyki i
przestrzegania zasad Kodeksu
etyki Agory

Poufny system zgłaszania nieprawidłowości

12

9

spraw zgłoszonych poprzez
Linie Etyki w 2019 r., w tym

3

sugestii

nieprawidłowości

Samoregulacje
branżowe:

\\5=nQ8Ǥ5sBYBs>*=
Q8Ǥ5sBTYǤhǤ=**NBhn7B>ǤhǤ=*
Zbiór zasad postępowania dla dostawców i podwykonawców Agory
odpowiedzial]e relacje
z interesariuszami

uczciwa konkurencja

przestrzeganie praw
człowieka

etyka i transparentność
w relacjach z dostawcami
i kontrahentami oraz
otoczeniem

wpływ na środowisko
naturalne i zrównoważony
rozwój

zgodność z prawem
i przeciwdziałanie
korupcji

Ʀ7B7TB Qn'
NQǤ7Yn7hB T<\s
78*>YǤƨ

BTY!N>BU
NQB\7YCh*\T<\#
8ǤQCv>BQB>n'
#Q\N78*>YCh

=ǤQ7Y*>#
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Podejmowane tematy

RÓŻNORODNE
SPOŁECZEŃSTWO

ZRÓWNOWAŻONE
MIASTA

AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH

EDUKACJA DOROSŁYCH,
DZIECI I MŁODZIEŻY

Działania i inicjatywy

kampanie społeczne

spotkania i wydarzenia

akcje kulturalne

zbiórki i angażowanie się
na rzecz innych

Komunikacja i promocja wśród pracowników ekologicznych postaw:

15,5 tys.

wypożyczeń i zwrotów rowerów miejskich na stacji
Veturilo przy siedzibie Agory w Warszawie

71 tys. plastikowych butelek rocznie zostało zastąpionych
wodą z kranu, co przełożyło się na ograniczenie

1,5 tony śmieci
Dzięki naszym rozwiązaniom zmniejszyliśmy o

Polityka środowiskowa Agory S.A. oraz wdrożone
procedury i programy prośrodowiskowe pomagają
w realizacji celów środowiskowych oraz
monitorowaniu wskaźników ich realizacji.

20 lat

na rynku kapitałowym

17 % zużycie energii elektrycznej i
20 % pobór wody oraz zużycie ścieków w budynkach biurowych

40

nagród i wyróżnień dla spółki Agora zarówno
na polskim rynku, jak i na arenie międzynarodowej

W 2019 r. Agora zdobyła tytuły „Lider Komunikacji Online”, „Najlepszy
serwis IR” oraz „Transparentna spółka roku 2018”, a także Srebrny
Listek „Polityki” za działania
społecznej odpowiedzialności.

Dane dotyczą 2019 r., chyba, że wskazano inaczej. Źródło: raportCSR.agora.pl

dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej

specjalistka ds. CSR i raportowania danych niefinansowych

