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Politika průběžného zveřejňování a komunikace

POLITIKA PRŮBĚŽNÉHO ZVEŘEJŇOVÁNÍ A KOMUNIKACE
1.

Úvod a kontext

Společnost Brambles se zavazuje k podporování důvěry investorů prostřednictvím postupů v rámci
svých pravomocí a možností. Cílem je zajistit, aby obchod s cennými papíry společnosti probíhal
v efektivním a informovaném tržním prostředí.
Společnost Brambles si je vědoma důležitosti efektivní komunikace jako klíčové součásti budování
hodnot pro akcionáře, a že aby prosperovala a rostla, musí (mimo jiné) získat důvěru držitelů cenných
papírů, zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a komunit prostřednictvím otevřené komunikace
a důsledného plnění svých závazků.
2.

Stanovení účelu

Účelem této politiky je:
(a) posílit závazek společnosti Brambles plnit povinnosti průběžného zveřejňování a popsat procesy
zaváděné touto politikou pro zajištění dodržování těchto povinností,
(b) nastínit normy a související procesy správy a řízení společnosti Brambles a zajistit, aby všichni
akcionáři a účastníci trhu včas obdrželi přesné informace o společnosti,
(c) popsat závazek společnosti Brambles podporovat efektivní účast akcionářů na setkáních pro
akcionáře.
3.

Průběžné zveřejňování

Společnost Brambles je kótována na Australské burze cenných papírů (ASX) a je povinna plnit
povinnosti průběžného zveřejňování uvedené v pravidlech burzy ASX a v zákonně o korporacích z roku
2001. Společnost Brambles vytvořila postupy a procesy pro zajištění shody se všemi příslušnými
požadavky průběžného zveřejňování, které jsou uvedeny v této politice.
Kromě toho společnost Brambles klade značný důraz na efektivní komunikaci s akcionáři. Tato politika
obsahuje jednotné postupy správy a řízení společnosti přijaté společností Brambles pro oblast
komunikace s akcionáři.
3.1

Závazek průběžného zveřejňování

Společnost Brambles bude neprodleně informovat trh o veškerých informacích nebo zásadním vývoji
událostí v souvislosti s podniky nebo finanční situací společnosti Brambles, u kterých lze přiměřeně
předpokládat, že by mohly mít podstatný vliv na cenu nebo hodnotu cenných papírů společnosti.
Příklady typů informací, které mohou vyžadovat zveřejnění na trhu, zahrnují mimo jiné:
(a) významnou změnu aktuální nebo předpokládané finanční situace společnosti Brambles,
(b) významnou akvizici nebo prodej aktiv,
(c) udělení významné nové zakázky některému z podniků skupiny Brambles,
(d) významnou událost, která ovlivňuje provoz některého z podniků skupiny Brambles nebo se ho
jiným způsobem týká, včetně provozních změn, změn ve vedení podniku nebo přírodních
katastrof,
(e) zahájení vypořádání nebo zásadního soudního sporu,
(f) událost nebo transakci, která má potenciální dopad na cenu cenných papírů společnosti Brambles
v rozsahu 10 % nebo více,
(g) situaci, kdy společnost Brambles vydala prohlášení o odhadovaném zisku a očekává se změna
hodnoty zisků oproti vydanému prohlášení v rozsahu 10 % nebo více.
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Pro odstavce (f) a (g) výše platí, že pokud dojde k události nebo transakci nebo předpokládané
odchylce s dopadem odpovídajícím 5 % nebo méně, obecně se taková změna nebude považovat za
významnou. Dále v případě, že událost nebo transakce nebo předpokládaná odchylka spadá mezi 5
a 10 %, tak společnost Brambles posoudí, zda je záležitost významná a zda je nutné její zveřejnění.
Tato sdělení pro trh probíhají formou oznámení burze ASX.
Za určitých okolností burzovní pravidla povolují společnosti Brambles nezveřejnit významné informace.
Představenstvo ustanovilo komisi pro zveřejňování, která odpovídá za dohled nad významnými
informacemi a za určení toho, které informace musí být zveřejněny, aby společnost Brambles splnila
svou povinnost v této věci.
3.2

Komise pro zveřejňování informací

Komise pro zveřejňování informací řídí dodržování této politiky ze strany společnosti Brambles. Komise
odpovídá za zavádění postupů a kontrol pro hlášení informací a stanovuje pokyny pro vydávání
informací.
Mezi členy této komise patří:
(a) Generální ředitel;
(b) Finanční ředitel;
(c) Tajemník společnosti;
(e) Předseda představenstva, pokud není přítomen, tak předseda komise pro audit, a v případě jeho
nepřítomnosti pak kterýkoli nevýkonný vedoucí pracovník.
3.3

Odpovědnost za určení informací ke zveřejnění

Společnost Brambles působí po celém světě. Aby byly zachyceny informace, které mohou podléhat
povinnosti zveřejnění, komise pro zveřejňování informací odpovídá za to, aby byl jmenován pracovník
pro zveřejňování informací pro:
(a) každou „obchodní jednotku“,
(b) funkce finančního řízení a správy,
(c) právnické a tajemnické funkce,
(d) lidské zdroje,
(e) řízení rizik společnosti.
Pro účely této politiky se za obchodní jednotky považují Palety, BxB Digital a Kegstar, a případné další
obchodní jednotky, které čas od času může výkonné vedení společnosti stanovit.
Tito pracovníci budou odpovědní za to, že poskytnou komisi podstatné informace o činnostech své
obchodní jednotky nebo oblasti funkční odpovědnosti ihned, jakmile se o nich dozví.
3.4

Komunikace s burzou ASX

Za komunikaci s burzou ASX odpovídá tajemník společnosti.
4.

Klíčové normy správy a řízení v oblasti komunikace

4.1

Obecné
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Společnost Brambles přijala rámec správy a řízení společnosti, jehož účelem je zajistit, aby:
(a) všichni akcionáři a účastníci trhu dostávali včas přesné informace o společnosti Brambles, jako jsou
finanční situace, výkonnost, vlastnictví, strategie, činnosti a správa a řízení,
(b) byly přijaty spravedlivé, časově a nákladově efektivní postupy pro šíření informací,
(c) byla přijata opatření pro lepší přístup k informacím ze strany akcionářů, kteří nemohou být na
setkáních fyzicky přítomni,
(d) žádné zásadní informace o ceně či hodnotě nebo jiné citlivé informace nebyly sděleny žádné třetí
straně dříve, než budou tyto informace poskytnuty všem akcionářům a účastníkům trhu v souladu
s povinnostmi průběžného zveřejňování. Existují omezené výjimky, které mohou platit pro toto
ustanovení v rámci povinností průběžného zveřejňování informací.
Konkrétní procesy přijaté společností Brambles pro implementaci těchto norem správy a řízení podniku
jsou popsány níže.

4.2

Sdělování informací podléhajících povinnosti zveřejnění na internetových stránkách

Všechny zásadní informace sdělené burze ASX budou zveřejněny na internetové stránce společnosti
Brambles v nejbližším možném termínu po obdržení přijetí informací ze strany burzy ASX.
Internetová adresa společnosti Brambles: www.brambles.com
4.3

Elektronická komunikace a setkání akcionářů

Společnost Brambles nabídne všem akcionářům možnost odebírat elektronická oznámení o zveřejnění
sdělení pro akcionáře společně s možností zasílat sdělení společnosti Brambles nebo jejich registru
podílů. Společnost Brambles také poskytne investorům možnost využít funkci na internetových
stránkách společnosti, která investorům bude posílat upozornění na oznámení pro burzu ASX nebo
zveřejnění zpráv pro média.
Na výročních valných hromadách bude společnost Brambles sdělovat akcionářům informace o své
finanční situaci, výkonnosti, vlastnictví, strategiích a činnostech a na všech valných hromadách
poskytne přiměřený prostor pro informovanou účast akcionářů. Všechna setkání akcionářů bude
společnost Brambles vysílat prostřednictvím internetu a umožní akcionářům přímé hlasování nebo
elektronické jmenování zmocněnců prostřednictvím registru podílů.
Mimo valné hromady tajemník společnosti řeší soukromé dotazy akcionářů.
4.4

Pověření mluvčí

Níže jsou uvedeny podrobné informace o zaměstnancích společnosti Brambles, kteří jsou oprávněni
dělat veřejná prohlášení jménem společnosti nebo jejích obchodních jednotek či prohlášení, která lze
připsat společnosti Brambles nebo jejím obchodním jednotkám. Žádné další osoby nejsou oprávněny
činit veřejná prohlášení. Veřejná prohlášení zahrnují sdělení přes sociální média nebo technologie
sociálních sítí, kde se téma týká společnosti Brambles. Tato sdělení zahrnují mimo jiné konverzace mezi
kolegy a výměnu obsahu prostřednictvím chatu, fór, blogů, wiki stránek, webcastů a podcastů.
(a) Média a publikace:
(i) O korporátních záležitostech jsou oprávněni se vyjadřovat pouze tyto osoby:
• předseda představenstva,
• generální ředitel,
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•
•

finanční ředitel,
viceprezident pro vztahy s investory a korporátní záležitosti.

Dále pak:
• externí konzultant pro vztahy s médii řádně jmenovaný a k tomuto účelu oprávněný
některou z výše uvedených osob,
• další osoby pověřené generálním ředitelem nebo finančním ředitelem společnosti
Brambles.
(ii)

Prezidenti skupiny a regionální prezidenti obchodních jednotek jsou oprávněni odpovídat na
dotazy médií o místních provozních záležitostech, které nemají žádné zásadní důsledky pro
společnost Brambles (ať už z hlediska obchodu, financí, trhu, pověsti nebo z jiného hlediska).
Při reakci na takové dotazy není povoleno diskutovat o informacích, které se týkají některé
z následujících oblastí společnosti Brambles nebo jejích obchodních jednotek:
• finanční výkonnost nebo výhledy,
• obchodní nebo finanční strategie, včetně potenciálních akvizic a divestic,
• konkurence včetně konkurenčního prostředí,
• korporátní činnosti,
• nároky, právní úkony nebo závazky,
• účetnictví nebo finanční vykazování,
• správa a řízení podniku nebo firemní politiky,
• vládní politika nebo legislativní reforma.
Veškeré odkazy na společnost Brambles nebo diskuze o společnosti a veškerá prohlášení, která
by jiným způsobem porušovala výše uvedená omezení, je nutné předem nechat schválit ze
strany generálního ředitele, finančního ředitele nebo viceprezidenta skupiny pro vztahy
s investory a korporátní záležitosti. Veškeré zveřejňované informace (zahrnující mimo jiné
zpřístupnění informací na internetu) se pro účely této politiky považují za komunikaci s médii
a vztahují se na ně výše uvedená omezení obsahu a povinnost předchozího schválení.

(iii)

Účast v rozhlasovém nebo televizním rozhovoru, která může zahrnovat diskuzi o korporátních
záležitostech společnosti Brambles nebo záležitostech, které mohou mít jiný významný dopad
pro společnost Brambles (ať už z pohledu obchodu, financí, trhu, pověsti nebo jiného
pohledu), včetně záležitostí výslovně uvedených v bodě (ii) výše, musí být předem schváleny ze
strany generálního ředitele, finančního ředitele nebo viceprezidenta skupiny pro vztahy
s investory a korporátní záležitosti.

(b)

Vztahy s investory:
Mezi oprávněné osoby patří pouze:
• předseda představenstva,
• generální ředitel,
• finanční ředitel,
• viceprezident pro vztahy s investory a korporátní záležitosti,
• další osoby pověřené představenstvem.

4.5

Dohady a tržní spekulace

V souladu s povinnostmi dle odstavce 3.1 společnost Brambles obecně nebude reagovat na dohady
nebo tržní spekulace.
4.6

Pozastavení obchodů
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Pro zajištění řádného, spravedlivého a informovaného tržního prostředí může být ve výjimečných
případech nutné požádat o pozastavení obchodů na burze ASX. Veškerá rozhodnutí související
s pozastavením obchodů učiní komise pro zveřejňování informací po konzultaci s generálním
ředitelem. Pokud je to možné, v souvislosti s pozastavením trhu proběhne konzultace také
s předsedou představenstva.
4.7

Zakázaná období

V určitých obdobích roku společnost Brambles zavádí „zakázaná období“, kdy ředitelé, klíčoví členové
vedení, někteří zaměstnanci a osoby s nimi spojené („určené osoby“, viz definice v politice
obchodování s cennými papíry) nemají povoleno obchodovat s cennými papíry společnosti Brambles.
Cílem této politiky je zajistit, aby určené osoby nezneužívaly nebo se nedostaly do podezření ze
zneužívání cenově citlivých informací, které nejsou běžně dostupné a kterými tyto osoby disponují,
nebo se lze domnívat, že jimi disponují.
Za zakázané období se považuje:
(a) každé uzavřené období (období od konce příslušného účetního období do předběžného
oznámení pololetních nebo výročních výsledků),
(b) další období, kdy je určeným osobám zakázáno obchodovat s cennými papíry společnosti
Brambles. Tato období společnost Brambles vyhlašuje, pokud existují cenově citlivé, neveřejné
informace o určité záležitosti, přestože určené osoby nemusí těmito informacemi disponovat.
Za zakázané období se považuje období dva týdny před každou předem plánovanou aktualizací
obchodování.

4.8

Omezení pro uzavřené období

Během uzavřených období se společnost Brambles nebude vyjadřovat k odhadům analytiků o zisku
společnosti s výjimkou potvrzení rozsahu a průměrných odhadů trhu a nebude se vyjadřovat k finanční
výkonnosti společnosti Brambles, pokud tato informace už není na trhu dostupná. Společnost
Brambles bude nadále odpovídat na žádosti o doplňující informace, ale během uzavřeného období se
nebude setkávat s analytiky ani investory.
Během uzavřených období bude pro společnost Brambles nadále platit povinnost průběžného
zveřejňování a příslušná oznámení budou probíhat dle požadavků stanovených v odstavci 3.1.
4.9

Finanční kalendář

Společnost Brambles dodržuje kalendář pravidelného zveřejňování informací o finančních a provozních
výsledcích. Kalendář je k dispozici na našich internetových stránkách a obsahuje předběžná upozornění
na data vydání pololetních a výročních výsledků, dalších finančních informací, setkání s investory,
důležitých briefingů pro analytiky a investory a účast společnosti na významných investičních
konferencích. Pokud je to možné, společnost Brambles vysílá důležité briefingy přes internet, a v
takovém případě předem rozesílá přístupové údaje přes svou internetovou stránku nebo jako
oznámení pro burzu ASX. Online přenosy se následně zveřejňují i na internetových stránkách
společnosti.
Finanční kalendář a internetové přenosy naleznete na internetové stránce společnosti:
www.brambles.com
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Pro tato setkání a briefingy platí:
(a) nebudou zveřejňovány žádné informace popsané v odstavci 3.1, pokud nebyly dříve zveřejněny na
trhu,
(b) pokud budou nedopatřením zveřejněny zásadní informace popsané v odstavci 3.1, budou
okamžitě sděleny burze ASX a umístěny na internetové stránky společnosti Brambles.
4.10

Briefingy pro analytiky a investory

Společnost Brambles si je vědoma důležitosti vztahu s investory a analytiky.
Čas od času společnost organizuje briefingy pro analytiky a investory. V těchto případech bude platit
následující protokol:
(a) nebudou zveřejňovány žádné informace popsané v odstavci 3.1, pokud nebyly dříve zveřejněny na
trhu nebo nebudou zveřejněny současně,
(b) pokud budou nedopatřením zveřejněny zásadní informace popsané v odstavci 3.1, budou
okamžitě zveřejněny na trh prostřednictvím burzy ASX a umístěny na internetové stránky
společnosti Brambles,
(c) otázky zabývající se zásadními informacemi popsanými v odstavci 3.1, které nebyly dosud
zveřejněny, nebudou zodpovězeny,
(d) všech briefingů se budou účastnit nejméně dva zástupci společnosti Brambles, z nichž jeden bude
obvykle z oddělení pro vztahy s investory. Pro vnitřní potřeby bude pořízen záznam briefingu.
Tento záznam bude obsahovat shrnutí diskutovaných témat, seznam účastníků (jména nebo čísla)
a čas a místo setkání,
(e) veškerý prezentační materiál bude umístěn také na internetových stránkách společnosti Brambles,
(f) předběžné oznámení o datech setkání s investory bude uvedeno na stránkách společnosti
a v oznámení pro burzu ASX. Pokud to bude možné, tyto briefingy budou vysílány přes internet
a přístupové údaje budou k dispozici na internetových stránkách společnosti Brambles. Tyto
přenosy se následně zveřejňují i na internetových stránkách společnosti.
4.11

Zprávy a odhady analytiků

Společnost Brambles podporuje aktivní a intenzivní analýzu ze strany investiční komunity a aplikuje
politiku konzistentního přístupu a zacházení bez ohledu na vyjadřované názory nebo doporučení.
Společnost Brambles může přistoupit k přezkumu vydávaných zpráv, ale své komentáře omezí na
faktické záležitosti, které nesouvisí se společností Brambles nebo materiály zveřejněnými společností
Brambles.
Nebudou zveřejňovány žádné informace popsané v odstavci 3.1, pokud nebyly dříve zveřejněny na
trhu.
V souladu s výše uvedeným může společnost Brambles komentovat analytické odhady zisků v tomto
rozsahu:
(a) potvrzení současného rozsahu odhadů,
(b) zpochybnění předpokladů nebo náhledů analytiků v případě, že odhad analytiků je výrazně
v rozporu se současnými tržními odhady rozsahu zisků (to znamená na základě těch odhadů,
o kterých společnost Brambles ví, a na základě obecně konsensuálních externích výpočtů),
(c) upozornění na věcné chyby v případě, že dané údaje jsou už veřejně přístupné.
4.12

Konzultanti a odborní poradci
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Společnost Brambles bude vyžadovat, aby každý konzultant, odborný poradce vykonávající činnost
jménem společnosti nebo některé z jejích dceřiných společností dodržovali tuto politiku.
4.13

Porušení

Nedodržení této politiky může vést k porušení platných právních předpisů nebo burzovních pravidel či
jiných předpisů, zejména v souvislosti s průběžným zveřejňováním. Také může dojít k porušení
povinnosti mlčenlivosti ze strany zaměstnance.
To může vést k právní odpovědnosti společnosti Brambles, což může v důsledku znamenat osobní
sankce pro ředitele a vedoucí pracovníky. Porušení této politiky může vést k disciplinárním opatřením
a v závažných případech i k ukončení pracovního poměru.
4.14

Revize

Představenstvo bude každoročně tuto politiku přehodnocovat s cílem stanovit, zda je politika účinná
pro zajištění přesného a včasného zveřejňování v souladu příslušnými povinnostmi společnosti
Brambles.
4.15

Doplňující informace

Pokud máte jakékoli dotazy spojené s politikou průběžného zveřejňování a komunikace společnosti
Brambles, můžete se obrátit na níže uvedené pracovníky:
•

Vedoucí právního oddělení a tajemník společnosti

•

Viceprezident pro vztahy s investory a korporátní záležitosti
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