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Dyrektorzy, kierownicy i kluczowi 
pracownicy GXO Logistics, Inc. i jej 
spółek zależnych (łącznie „Spółki”) mogą 
sporadycznie wchodzić w posiadanie 
istotnych informacji niejawnych, 
dotyczących Spółki. W świetle prawnych 
zakazów obrotu papierami wartościowymi 
w przypadku posiadania istotnych, 
niejawnych informacji dotyczących 
emitenta oraz ze względu na istotny 
interes Spółki w zapobieganiu nawet 
pozorom niewłaściwego obrotu, Spółka 
przyjęła niniejszą Politykę dotyczącą 
wykorzystywania informacji poufnych 
w obrocie papierami wartościowymi 
(niniejsza „Polityka”).

Niniejsza Polityka dotyczy dyrektorów 
Spółki, kierowników i niektórych 
pracowników od czasu do czasu 
wyznaczanych przez Spółkę (zbiorczo 

„Osoby objęte”).

1. Zakaz obrotu papierami 
wartościowymi Spółki na czas 
posiadania istotnych informacji 
niejawnych
Żadna „Osoba objęta” nie może 
nabywać ani sprzedawać papierów 
wartościowych Spółki (w tym w 
połączeniu z wykonaniem praw z opcji), 
jeśli jest ona w posiadaniu istotnych 
informacji niejawnych dotyczących 
Spółki.1 Mianem „istotnych” określa 
się informacje dotyczące Spółki, jej 
działalności gospodarczej lub papierów 
wartościowych, których upublicznienie 
z dużym prawdopodobieństwem 
wpłynęłoby na cenę rynkową papierów 
wartościowych Spółki lub zostałoby 
z dużym prawdopodobieństwem 
uznane przez rozsądnego inwestora za 
istotny czynnik podczas podejmowania 

decyzji dotyczących zakupu, sprzedaży 
lub zatrzymania takich papierów 
wartościowych. Przykłady informacji 
uznawanych zazwyczaj za „istotne" 
obejmują bez ograniczeń:

•  informacje dotyczące zarobków  
i wyników finansowych;

• plany strategiczne Spółki;

•  poważne zmiany w celach 
korporacyjnych;

•  potencjalne poważne fuzje, przejęcia 
lub zbycia;

• istotne transakcje finansowe;

•  istotne zmiany w kierownictwie 
wyższego szczebla lub w sposobie 
sprawowania kontroli nad Spółką; oraz

•  trwające lub grożące poważne spory 
i dochodzenia prowadzone przez 
instytucje rządowe.

Informacja staje się „publiczna” 
w przypadku jej szerokiego 
rozpowszechnienia i przetworzenia przez 
opinię publiczną (zazwyczaj za pomocą 
komunikatu prasowego spółki). Będąc 
w posiadaniu takich informacji, można 
rozpocząć przeprowadzanie transakcji 
dopiero trzeciego dnia sesyjnego, który 
następuje po upływie dwóch pełnych dni 
sesyjnych od podania takich informacji do 
publicznej wiadomości.

Dodatkowo „Osoby objęte" nie mogą 
prowadzić obrotu papierami wartościowymi 

innych spółek, w odniesieniu do których 
uzyskały istotne informacje niejawne z racji 
ich zatrudnienia w Spółce.

„Papiery Wartościowe” to wszelkie kapitałowe 
papiery wartościowe wyemitowane przez 
Spółkę, w tym dowolny podmiot zależny 
Spółki, dowolny podmiot dominujący 
Spółki lub dowolny podmiot zależny od 
dowolnego podmiotu dominującego Spółki, 
które zostały zarejestrowane zgodnie  
z rozdziałem 12 ustawy o giełdach papierów 
wartościowych z 1934 r. [Securities Exchange 
Act of 1934], z późniejszymi zmianami 
(„Ustawa o giełdach”).

Ograniczenie to będzie miało nadal 
zastosowanie w odniesieniu do transakcji 
na papierach wartościowych Spółki, nawet 
po ustaniu stosunku pracy „Osoby objętej” 
ze Spółką. Jeśli „Osoba objęta" jest  
w posiadaniu istotnej informacji niejawnej 
na chwilę rozwiązania jej umowy  
o pracę na rzecz Spółki, „Osoba objęta" 
nie może prowadzić obrotu papierami 
wartościowymi Spółki do momentu 
upublicznienia informacji lub utracenia 
przez nią statusu „istotnej".

2. Prowadzenie obrotu papierami 
wartościowymi firmy jest zabronione  
z wyjątkiem okresu określanego 
mianem okienka transakcyjnego i po 
uzyskaniu wstępnego rozliczenia
Wobec usilnego dążenia Spółki do unikania 
nawet pozorów niewłaściwego obrotu 

„Osobom objętym” wolno nabywać lub 
sprzedawać papiery wartościowe Spółki (i) 
wyłącznie w trakcie kwartalnego okienka 
transakcyjnego Spółki oraz (ii) wyłącznie 
po uzyskaniu wstępnego rozliczenia takiej 
transakcji od Dyrektora ds. Zgodności 
Spółki lub od wyznaczonej przez niego 

Wykorzystanie informacji poufnych  
w obrocie papierami wartościowymi;
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1 Do celów niniejszej Polityki: zakup i sprzedaż papierów wartościowych przez Osobę objętą obejmuje, bez ograniczeń, zakup lub sprzedaż (i) przez, dla lub na zle-
cenie takiej Osoby objętej, (ii) przez jakąkolwiek osobę lub podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez taką Osobę objętą, np. przez członka rodziny, 
który nie zamieszkuje z taką Osobą objętą, ale którego transakcje dotyczące papierów wartościowych są realizowane na zlecenie Osoby objętej lub pod wpływem 
lub kontrolą Osoby objętej, oraz (iii) przez, na rzecz lub na zlecenie członka rodziny takiej Osoby objętej, który zamieszkuje z Osobą objętą lub przez jakąkolwiek 
osobę zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym co Osoba objęta.
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osoby. Te ograniczenia transakcyjne dotyczą 
wszystkich przypadków nabycia i sprzedaży 
papierów wartościowych Spółki, w tym 
zakupów na otwartym rynku oraz sprzedaży 
akcji zwykłych Spółki, jak również transakcji 
z udziałem instrumentów pochodnych 
papierów wartościowych Spółki, włączając  
w to wykonanie praw z opcji. Należy 
jednak pamiętać, że w zakresie 
odpowiedzialności „Osoby objętej" leży 
przestrzeganie wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących obrotu papierami 
wartościowymi. Spółka nie przyjmuje 
żadnych zobowiązań w odniesieniu do 
przestrzegania przez „Osobę objętą" 
praw dotyczących obrotu papierami 
wartościowymi na mocy rozliczenia 
jakiejkolwiek danej transakcji. Spółka 
ponadto wzywa każdą „Osobę objętą" 
do skonsultowania się ze swoim radcą 
prawnym przed zaangażowaniem się  
w takie transakcje. Wszelkie porady 
dotyczące rozliczenia planowanej transakcji 
będą odnosić się wyłącznie do ograniczeń 
nałożonych przez prawo i nie będą stanowić 
porady dotyczącej aspektów inwestycyjnych 
takiej transakcji. Rozliczenie planowanej 
transakcji jest ważne przez okres pięciu (5) 
dni roboczych. Jeżeli zlecenie transakcji 
nie zostanie zrealizowane w tym terminie, 
należy ponownie złożyć wniosek o zgodę 
na transakcję. Jeśli nie wydano zgody na 
wstępne rozliczenie transakcji, fakt takiej 
odmowy musi być utrzymywany  
w tajemnicy przez „Osobę objętą" 
żądającą wydania takiej zgody.

Kwartalne okno transakcyjne dla Spółki 
otwiera się trzeciego dnia sesyjnego 
następującego po dniu złożenia przez 
Spółkę raportu kwartalnego lub rocznego 
w Komisji Papierów Wartościowych  
i Giełd („SEC”) za dany kwartał, i okno 
transakcyjne zamyka się dwa tygodnie 
przed końcem tego kwartału.

Wstępne rozliczenie wszystkich transakcji 
opisanych w rozdziałach 2, 3, 4 i 5 [należy 
uzyskać, kontaktując się za pomocą poczty 
e-mail z Zespołem ds. zgodności transakcji 
pod adresem tradingrequest@gxo.com.

Nie ma żadnych wyjątków od polityki 
ograniczania transakcji wyłącznie do 
kwartalnego okienka handlowego. Zasada 
ta obejmuje również transakcje, których 
przeprowadzenie może okazać się konieczne 
lub uzasadnione z przyczyn niezależnych 
(takich jak konieczność pozyskania pieniędzy 
na wydatki awaryjne), a także transakcje 
o niewielkim znaczeniu. Przepisy prawa 
dotyczące obrotu papierami wartościowymi 
nie biorą pod uwagę wystąpienia 
jakichkolwiek okoliczności łagodzących 
przed skutkami odpowiedzialności z tytułu 
obrotu aktywami przez osobę będącą  
w posiadaniu istotnych informacji niejawnych.

3. Nie należy zastawiać ani trzymać 
papierów wartościowych Spółki na 
rachunku depozytu zabezpieczającego 
bez uzyskania uprzedniej zgody  
w tym zakresie

Co do zasady, papiery wartościowe 
przechowywane na rachunku depozytu 
zabezpieczającego mogą być sprzedane 
przez brokera bez zgody klienta, jeżeli 
klient nie uzupełni na wezwanie depozytu 
zabezpieczającego. I podobnie - papiery 
wartościowe stanowiące zabezpieczenie 
dowolnego kredytu mogą być sprzedawane  
w ramach egzekucji, jeżeli dłużnik dopuszcza  
się rozterminowania kredytu. Ponieważ 
sprzedaż z rachunku depozytu 
zabezpieczającego lub sprzedaż w ramach 
egzekucji może nastąpić w momencie, gdy 
Osoba objęta będzie pozostawać  
w posiadaniu istotnej informacji niejawnej lub  
w inny sposób nie będzie dopuszczona do 
obrotu papierami wartościowymi Spółki, 
Osobom objętym zabrania się zakupu 
papierów wartościowych Spółki na rachunek 
depozytu zabezpieczającego, posiadania 
papierów wartościowych Spółki na rachunku 
depozytu zabezpieczającego oraz zastawiania 
papierów wartościowych Spółki jako  
zabezpieczenie kredytu, z wyjątkiem sytuacji,  
w których otrzymano zgodę na takie rozliczenie.

4. Nie należy angażować się w hedging 
ani niektóre inne transakcje
Transakcje zabezpieczające (hedging) lub 
monetyzacje można zrealizować przez  
szereg możliwych mechanizmów,  
w tym przez wykorzystanie instrumentów 
finansowych, takich jak kontrakt forward 
zaliczkowy o zmiennej ilości instrumentów 
bazowych, swapy akcyjne, korytarze i fundusze 
walutowe. Wszystkie transakcje zabezpieczające, 

Polityka dotycząca etyki biznesowej
Wykorzystanie informacji poufnych  
w obrocie papierami wartościowymi;
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w tym wymienione powyżej, lub jakiekolwiek 
inne transakcje, które mają na celu lub 
skutkiem których będzie zabezpieczenie 
bądź pokrycie ewentualnego spadku 
wartości rynkowej kapitałowych papierów 
wartościowych, jest zabronione, z wyjątkiem 
sytuacji, w których otrzymano zgodę na takie 
rozliczenie.

5. Nie należy realizować transakcji 
notowanymi w obrocie publicznym 
opcjami na papierach wartościowych 
Spółki
Ze względu na stosunkowo krótki czas 
ważności opcji notowanych w obrocie 
publicznym, realizowanie transakcji 
w opcjach może prowadzić do 
skoncentrowania się Osób objętych na 
osiągnięciu krótkoterminowych zysków 
kosztem długoterminowych celów Spółki. 
W związku z powyższym Osobom objętym 
zabrania się obrotu opcjami sprzedaży 
bądź kupna papierów wartościowych 
lub innych instrumentów pochodnych 
związanych z papierami wartościowymi 
Spółki na giełdzie lub na jakimkolwiek 
innym zorganizowanym rynku, z wyjątkiem 
przypadków uzyskania wstępnej zgody na 
taką transakcję. Ograniczenie to nie ma 
zastosowania w sytuacji przyznania lub 
wykonania praw z opcji pracowniczych lub 
dyrektorskich wyemitowanych przez Spółkę.

6. Nie należy pozbywać się papierów 
wartościowych Spółki w ramach 
krótkiej sprzedaży
Krótka sprzedaż papierów wartościowych 
Spółki (tj. sprzedaż papierów wartościowych 
niebędących własnością sprzedającego) może 
świadczyć o tym, że sprzedający spodziewa 
się spadku wartości papierów wartościowych, 
a zatem może potencjalnie zasygnalizować 
rynkowi, że sprzedający nie ma zaufania do 
perspektyw Spółki. Krótka sprzedaż może 
również zmniejszyć motywację sprzedającego 
do dążenia do poprawy wyników Spółki. Rozdział 
16(c) ustawy o obrocie papierami wartościowymi 
zakazuje kierownikom i dyrektorów angażowania 
się w formuły krótkiej sprzedaży. Z wymienionych 
powodów Osobom objętym zabrania się 
krótkich sprzedaży akcji Spółki.

7. Nie należy ujawniać istotnych 
informacji niejawnych żadnym osobom 
spoza Spółki w celach wykorzystania 
ich podczas obrotu papierami 
wartościowymi
Oprócz określonych powyżej ograniczeń  
w obrocie papierami wartościowymi Osoby 
objęte nie mogą ujawniać ani sugerować 
istotnych informacji dotyczących Spółki 
jakimkolwiek osobom z zewnątrz. Mianem 

„osoby z zewnątrz” określa się przyjaciół, 
partnerów biznesowych, współmałżonka 
lub innego członka rodziny. Zarówno osoba 

dopuszczająca się sugestii, jak i osoba 
ją przyjmująca mogą zostać pociągnięte 
do odpowiedzialności na podstawie 
federalnych przepisów dotyczących papierów 
wartościowych za naruszenia w tym względzie.

8. Kary za naruszenie przepisów 
dotyczących obrotu papierami 
wartościowymi lub naruszenie 
niniejszej Polityki
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
(SEC) oraz Departament Sprawiedliwości 
aktywnie egzekwują przepisy dotyczące 
wykorzystywania informacji poufnych  
w obrocie papierami wartościowymi,  
w tym przez aktywne monitorowanie obrotu. 
Prawo federalne nakłada wysokie kary na 
osoby, które realizują transakcje kupna 
lub sprzedaży papierów wartościowych, 
będąc w posiadaniu istotnych informacji 
niejawnych lub które przekazują istotne 
informacje niejawne innym osobom, 
które wykorzystują je do nabycia lub 
sprzedaży papierów wartościowych. Kary za 
popełnienie wykroczeń w związku obrotem 
papierami wartościowymi w trakcie 
posiadania istotnych informacji niejawnych 
stosuje się w tym samym zakresie 
niezależnie od tego, czy do realizacji 
transakcji bądź przekazania informacji 
doszło w celu wygenerowania zysków lub 
uniknięcia strat. Potencjalne kary obejmują:

Polityka dotycząca etyki biznesowej
Wykorzystanie informacji poufnych  
w obrocie papierami wartościowymi;
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•  kary z kodeksu wykroczeń cywilnych 
do trzykrotności kwoty zysku lub 
unikniętej straty będących wynikiem 
bezprawnego działania;

•  grzywna przewidziana przez kodeks 
karny w wysokości do 5 milionów 
dolarów (bez względu na wielkość 
osiągniętego zysku);

•  pozbawienie wolności na okres nawet 
do 20 lat, a w niektórych przypadkach 
do 25 lat;

•  prywatne procesy ze stopy cywilnej 
o odszkodowanie równe zyskowi lub 
unikniętej stracie; lub

• przepadek nieuczciwych zysków.

Ponadto przełożony współpracownika  
z ramienia Spółki oraz dowolny przełożony 
współpracownika prowadzącego obrót 
papierami wartościowymi w trakcie 
posiadania lub wskazywania istotnych 
informacji niejawnych mogą ponieść 
odpowiedzialność z tytułu sprawowania 
funkcji „kontrolującego” w formie kar 
cywilnych aż do kwoty 1 miliona dolarów 
lub trzykrotności kwoty uzyskanego zysku 

lub unikniętej straty w wyniku bezprawnego 
działania (w zależności od tego, która z tych 
kwot jest wyższa), a także sankcji karnych w 
wysokości do 25 milionów dolarów wobec 
Spółki oraz do 5 milionów dolarów wobec 
indywidualnych przełożonych. 

Naruszenie niniejszej Polityki przez Osobę 
objętą może stanowić podstawę do 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
przez Spółkę, aż do rozwiązania stosunku 
pracy z ważnej przyczyny włącznie.

9. Zakaz udzielania odpowiedzi na 
pytania osób z zewnątrz dotyczące 
działalności Spółki
Od czasu do czasu Osobom objętym mogą 
być zadawane pytania dotyczące różnych 
aspektów działalności Spółki, wykraczających 
poza zakres normalnych obowiązków 
pracownika. Pytania tego typu mogą 
pochodzić od mediów, giełd, analityków 
i innych osób oraz dotyczyć działalności 
biznesowej, pogłosek, obrotu papierami 
wartościowymi, obecnych i przyszłych 
perspektyw oraz planów Spółki, a także 
czynności obejmujących przejęcia lub zbycia 
i innych tym podobnych ważnych informacji.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie takie 
oświadczenia i komunikaty informacyjne 

składane w imieniu Spółki formułowane 
były za pośrednictwem odpowiednio 
wyznaczonego członka kierownictwa 
firmy. Niespełnienie tego warunku może 
doprowadzić do naruszenia federalnych 
przepisów dotyczących obrotu papierami 
wartościowymi, w tym Rozporządzenia 
FD uchwalonego przez SEC w celu 
zabronienia firmom ujawniania istotnych 
informacji analitykom i akcjonariuszom 
przed publicznym opublikowaniem takich 
informacji. Skontaktuj się z Zespołem 
ds. komunikacji korporacyjnej GXO pod 
adresem press@gxo.com, a wszelkie 
przedstawione wnioski zostaną przekazane 
odpowiedniemu członkowi zespołu.

Przepisy prawa federalnego i stanowego 
dotyczące obrotu papierami wartościowymi 
mają silnie techniczną naturę i rozeznanie  
się w nich może być trudne. Zgodnie  
z powyższym zaleca się Osobie objętej, aby 
wszelkie pytania dotyczące przepisów prawa, 
tej Polityki lub jej zastosowania w konkretnej 
sytuacji, kierowała do swojego doradcy 
prawnego lub kontaktowała się  
z Zespołem ds. zgodności transakcji za 
pośrednictwem poczty e-mail pod  
adresem tradingrequest@gxo.com.

Polityka dotycząca etyki biznesowej
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