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O konkursie
Zdobądź tytuł „Lidera ESG” w kategorii „Strategia”
i zwiększ wartość Twojej organizacji w oczach interesariuszy.
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Liderzy ESG”,
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
NN Investment Partners TFI S.A. oraz PwC Polska. Udział w konkursie jest
bezpłatny. Twoje odpowiedzi są automatycznie zapisywane, zatem możesz
do nich wrócić w dowolnej chwili, jednak nie później niż 30 września 2022 r.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową konkursu
www.liderzyesg.pl
Partnerem strategicznym konkursu jest UN Global Compact Network Poland,
Partnerem medialnym Dziennik Gazeta Prawna, a Partnerami: Europejski
Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Konfederacja Lewiatan, Sieć Badawcza
Łukasiewicz, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) oraz
Związek Banków Polskich.
Życzymy powodzenia i zapraszamy do wypełnienia formularza
zgłoszeniowego w kategorii „Strategia ESG".
Organizatorzy i Partnerzy konkursu

Podstawowe informacje o spółce i osobie zgłaszającej

Podstawowe informacje o spółce i osobie zgłaszającej
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Czy zgłaszany podmiot jest spółką z siedzibą w Polsce?
Tak
Nie

Czy zgłaszany podmiot to instytucja finansowa?
Tak
Nie

Nazwa spółki

Sektor, w którym działa spółka
Budownictwo
Deweloperzy
Dobra trwałego użytku (producenci i sprzedawcy)
Energetyka
Farmacja
Finanse
Linie lotnicze
Media
Motoryzacja i części samochodowe
Paliwa
Podstawowe produkty konsumenckie
Przemysł
Surowce i chemia
Technologia (Hardware)
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Technologia (Software)
Telekomunikacja
Transport (bez linii lotniczych)
Inny (jaki?)

Strona internetowa spółki

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Stanowisko osoby zgłaszającej

Adres e-mail do kontaktu w sprawie konkursu

Numer telefonu do kontaktu w sprawie konkursu
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Sekcja I: Strategiczna wizja i długoterminowe cele ESG instytucje finansowe

Strategiczna wizja i długoterminowe cele ESG

Czy strategia spółki obejmuje długoterminowe priorytety/cele w obszarze
ESG (np. na 3-7 lat)?
Tak
Nie

Jaka część obecnego portfela kredytowego jest przeznaczona na
finansowanie działalności zrównoważonej klientów?
Proszę wskazać wartość.
do 5%
do 10%
do 40%
powyżej (podaj proporcje)

nie ma takich obliczeń w spółce

Czy spółka zamierza zwiększyć część portfela kredytowego przeznaczonego
na finansowanie działalności zrównoważonej klientów?
Proszę podać docelową wartość oraz horyzont czasowy.
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Proszę opisać dotychczasowe i planowane podejście do finansowania
zrównoważonej działalności.

Jaka część portfela produktów inwestycyjnych spółki promuje cele
środowiskowe i/lub społeczne lub zrównoważone inwestycje?
Proszę podać proporcje (%).

Czy spółka zamierza zwiększyć udział produktów, które promują cele
środowiskowe i/lub społeczne lub zrównoważone inwestycje?
Proszę podać docelową wartość oraz horyzont czasowy.

Czy spółka oferuje korzystniejsze warunki w przypadku udzielania
finansowania na realizację celów zrównoważonego rozwoju, w tym
zmierzających do realizacji założeń Porozumienia Paryskiego?
Proszę opisać, jakie są to warunki.
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Czy i jaki rodzaj wsparcia w zwiększaniu świadomości i podejmowaniu
odpowiednich działań w obszarze ESG instytucja oferuje klientom?
Proszę opisać w punktach.

Czy spółka deklaruje lub zamierza zadeklarować zredukowanie poziomu
emisji gazów cieplarnianych do 2030 i 2050 r. zgodnie z warunkami
Porozumienia Paryskiego?
Tak
Nie

Proszę podać zadeklarowany poziom redukcji oraz horyzont czasowy.

Czy realizacja priorytetów/celów strategicznych w obszarze ESG podlegać
będzie mechanizmom sprawdzającym, w szczególności w zakresie
monitorowania postępów i raportowania?
https://survey.pwc.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/GetSurveyPrintPreview?ContextSurveyID=SV_1G0687Sgu46XRs2&ContextLibraryID=UR_0…
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Tak
Nie

Jakie wyzwania związane z ESG spółka zidentyfikowała na najbliższe lata
(szanse, zagrożenia)?
Proszę podać w punktach.

Jak spółka włącza ESG w działanie organizacji np. w decyzje zakupowe?
Proszę podać przykłady w sposób, który umożliwi ocenę ich znaczenia dla organizacji (np.
zakup samochodów elektrycznych, instalacja paneli fotowoltaicznych, zmiana opakowań na
biodegradowalne).

Jaka grupa interesariuszy została włączona w przygotowanie strategii w
obszarze ESG?
Zarząd
Rada nadzorcza
Akcjonariusze
Inni interesariusze (wymień najważniejszych)
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Kto odpowiada za realizację strategii w obszarze ESG?

Czy cele (KPIs) członka zarządu odpowiedzialnego za realizację strategii w
obszarze ESG są objęte polityką wynagrodzeń?
Tak
Nie

Proszę podać % wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od realizacji
celów ESG.
do 5%
do 10%
do 15%
ponad 15%
nie wiem

Sekcja I: Strategiczna wizja i długoterminowe cele ESG instytucje niefinansowe

Strategiczna wizja i długoterminowe cele ESG
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Czy strategia spółki obejmuje długoterminowe priorytety/cele w obszarze
ESG (np. na 3-7 lat)?
Tak
Nie

Proszę wskazać (w punktach) najważniejsze długoterminowe priorytety/cele
w obszarze ESG, zawarte w strategii spółki oraz podać wskaźniki.

Czy działania zmierzające do realizacji priorytetów/celów w obszarze ESG, w
szczególności w odniesieniu do środowiska, będą wymagały nakładów
inwestycyjnych?
Tak
Nie

Proszę podać przykłady nakładów inwestycyjnych.
Proszę podać kwotę środków przeznaczonych na inwestycję lub określić jaki % w stosunku
do kapitałów własnych stanowi inwestycja lub określić wysokość inwestycji np. % w
stosunku do nakładów inwestycyjnych ogółem.
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Czy spółka deklaruje lub zamierza zadeklarować zredukowanie poziomu
emisji gazów cieplarnianych do 2030 i 2050 r., zgodnie z warunkami
Porozumienia Paryskiego?
Tak
Nie

Proszę podać zadeklarowany poziom oraz horyzont czasowy.

Czy spółka planuje inwestycje w obszarach ESG w segmencie działania
generującym istotne przychody?
Tak
Nie

Proszę podać segment i % obrotu generowany przez ten segment.
Proszę podać również podstawowe informacje na temat inwestycji.

Czy realizacja priorytetów/celów strategicznych w obszarze ESG podlegać
będzie mechanizmom sprawdzającym w szczególności w zakresie
monitorowanie postępów i raportowania?
Tak
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Nie

Jakie wyzwania związane z ESG spółka zidentyfikowała na najbliższe lata
(szanse, zagrożenia).
Proszę podać w punktach.

Jak spółka włącza ESG w działanie organizacji np. decyzje zakupowe?
Proszę podać przykłady w sposób, który umożliwi ocenę ich znaczenia dla organizacji (np.
zakup samochodów elektrycznych, instalacja paneli fotowoltaicznych, zmiana opakowań na
biodegradowalne).

Jaka grupa interesariuszy została włączona w przygotowanie strategii w
obszarze ESG?
Zarząd
Rada nadzorcza
Akcjonariusze
Inni interesariusze (wymień najważniejszych)

Kto odpowiada za realizację strategii w obszarze ESG?
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Czy cele (KPIs) członka zarządu odpowiedzialnego za realizację strategii w
obszarze ESG są objęte polityką wynagrodzeń?
Tak
Nie

Proszę podać % wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od realizacji
celów ESG.
do 5%
do 10%
do 15%
ponad 15%
nie wiem

Sekcja II: Środowisko

Środowisko

Które z poniżej wymienionych zagadnień dotyczących środowiska zostały
zdefiniowane przez spółkę jako najważniejsze?
Dla każdego zagadnienia, proszę zaznaczyć "tak" lub "nie".

Tak

Nie
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Tak

Nie

Zużycie energii

Zużycie wody

Emisja gazów
cieplarnianych

Gospodarka
obiegu
zamkniętego

Wyjaśnij, dlaczego zużycie energii nie jest istotnym zagadnieniem dla spółki.

Czy spółka redukuje lub planuje redukcję zużycia energii?
Proszę odnieść się do całkowitego zużycia energii, a w przypadku gdy nie ma to
zastosowania proszę wziąć pod uwagę efektywność zużycia energii w danym roku.
do 2% rocznie (w stosunku do roku poprzedniego)
do 5% rocznie (w stosunku do roku poprzedniego)
do 10% rocznie (w stosunku do roku poprzedniego)
powyżej (proszę wskazać proporcje)

brak działań i planów w tym obszarze
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Jeśli spółka korzysta z energii odnawialnej, proszę określić w jakim zakresie.
Poniżej 5% całkowitego zużycia energii
5 - 10 % całkowitego zużycia energii
11%- 20% całkowitego zużycia energii
Inny poziom (proszę wskazać w przybliżeniu jego wielkość jako % całkowitego
zużycia)

Działania wokół redukcji zużycia energii dotyczą:
Zużycia energii w biurach (Jeśli tak, proszę wskazać w jakim obszarze nastąpiło
lub nastąpi zmniejszenie zużycia lub opcjonalnie: proszę podać o ile % lub
przybliżony przedział procentowy redukcji.)

Zużycia energii w produkcji (Jeśli tak, proszę wskazać w jakim obszarze nastąpiło
lub nastąpi zmniejszenie zużycia. Proszę podać o ile % lub przybliżony przedział
procentowy redukcji.)

Innych obszarów działalności (Jeśli tak, proszę wskazać, w jakim obszarze
nastąpiło lub nastąpi zmniejszenie zużycia. Proszę podać o ile % lub przybliżony
przedział procentowy redukcji.)

Proszę wyjaśnić, dlaczego zużycie wody nie jest zagadnieniem istotnym dla
spółki.
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Czy spółka redukuje lub planuje redukcję zużycia wody?
Proszę odnieść się do całkowitego zużycia wody, a w przypadku gdy nie ma to
zastosowania proszę wziąć pod uwagę intensywność zużycia wody w danym roku.
do 2% (w stosunku do roku poprzedniego)
do 5% (w stosunku do roku poprzedniego)
do 10% (w stosunku do roku poprzedniego)
powyżej (wskaż proporcje)

brak działań i planów w tym obszarze

Działania wokół redukcji zużycia wody dotyczą:
Zużycia wody w biurach (Jeśli tak, proszę wskazać w jakim obszarze nastąpiło lub
nastąpi zmniejszenie zużycia lub proszę podać o ile % lub przybliżony przedział
procentowy redukcji.)

Zużycia wody w produkcji (Jeśli tak, proszę wskazać w jakim obszarze nastąpiło
lub nastąpi zmniejszenie zużycia. Proszę podać o ile % lub przybliżony przedział
procentowy redukcji.)

Innych obszarów działalności (Jeśli tak, proszę wskazać w jakim obszarze
nastąpiło lub nastąpi zmniejszenie zużycia. Proszę podać o ile % lub przybliżony
przedział procentowy redukcji.)

Proszę wyjaśnić, dlaczego emisja gazów cieplarnianych nie jest
zagadnieniem istotnym dla spółki.
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Czy spółka mierzy lub planuje mierzyć emisje GHG?
Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Planuje mierzyć emisje brutto w zakresie 1 + 2
Mierzy emisje brutto w zakresie 1 + 2
Planuje mierzyć emisje brutto w zakresie 3 (wybrane elementy zakresu 3)
Mierzy emisje brutto w zakresie 3 (wybrane elementy zakresu 3)
Planuje mierzyć emisje brutto w zakresie 3 (cały zakres 3)
Mierzy emisje brutto w zakresie 3 (cały zakres 3)
Żadna z powyższych (proszę uzasadnić)

Proszę wyjaśnić, dlaczego gospodarka obiegu zamkniętego nie jest
zagadnieniem istotnym dla spółki.

Jakimi działaniami spółka dokonuje oszczędności w gospodarce obiegu
zamkniętego (np. zużycia surowców, wody)?
Proszę opisać w punktach.
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Czy spółka wykorzystuje surowce pochodzące z recyklingu/biosurowce?
Tak
Nie

Czy spółka mierzy wielkość odpadów przekazanych i poddanych
recyklingowi lub odzyskanych?
Proszę podać % masy odpadów.

Jeśli spółka prowadzi inne działania w obszarze gospodarki obiegu
zamkniętego, proszę podać przykłady.

Sekcja III: Sprawy pracownicze i społeczne

Sprawy pracownicze i społeczne
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Które (z niżej wymienionych) zagadnień dotyczących spraw pracowniczych i
społecznych zostały zdefiniowane przez spółkę jako najważniejsze?
Dla każdego zagadnienia, proszę zaznaczyć "tak" lub "nie".

Tak

Nie

a. Równość
wynagrodzenia
kobiet i mężczyzn

b. Warunki
zatrudniania (np.
rodzaj umowy)

c. Bezpieczne
warunki pracy

d. Satysfakcja
pracowników
(rozwiązania
dotyczące np.
elastycznego
czasu pracy,
zdalna forma
świadczenia
pracy, etc.)

e. Edukacja i
rozwój
pracowników (np.
szkolenia,
wyrównywanie
szans kobiet i
mężczyzn w
dostępie do
stanowisk
kierowniczych,
udział osób z
wewnątrz
organizacji w
obsadzie
stanowisk
kierowniczych
etc.)
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Tak

Nie

f. Społeczne
aspekty
odpowiedzialnego
biznesu

Proszę wskazać, kiedy spółka zrealizowała/zamierza zrealizować cel
dotyczący równości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn.

Proszę podać obecny wskaźnik w zakresie równości wynagrodzenia kobiet i
mężczyzn oraz określić termin osiągnięcia docelowego wskaźnika.

Proszę wskazać (w punktach) działania w obszarze warunków zatrudnienia.
W jaki sposób to zagadnienie jest realizowane lub będzie realizowane w odniesieniu do
działalności prowadzonej w różnych krajach?

Proszę wskazać (w punktach) działania w obszarze bezpiecznych warunków
pracy.
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W jaki sposób to zagadnienie jest lub będzie realizowane w odniesieniu do działalności
prowadzonej w różnych krajach?

Czy i jak mierzona jest satysfakcja pracowników?

Proszę podać (w punktach) działania w obszarze satysfakcji pracowników.

Jeśli chodzi o satysfakcję pracowników, czy działania spółki w tym zakresie
uwzględniają opinie/sugestie zgłoszone przez pracowników?
Tak
Nie
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Proszę podać (w punktach) działania spółki w zakresie edukacji i rozwoju
pracowników.

Proszę podać wskaźniki, z których spółka korzysta w zakresie edukacji i
szkolenia pracowników.

Które (z niżej wymienionych) obszarów są dla spółki istotne w zakresie
społecznych aspektów odpowiedzialnego biznesu?
Dla każdego zagadnienia, proszę zaznaczyć "tak" lub "nie".

Tak

Nie

a. Działalność
dobroczynna

b. Wspieranie inicjatyw
na rzecz społeczności
lokalnych lub innych
interesariuszy

c. Odpowiedzialny
marketing/komunikacja
z klientami
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Tak

Nie

d. Praktyki zakupowe

Proszę podać wartość środków finansowych przeznaczanych na działalność
dobroczynną oraz wymienić najważniejsze działania.

Proszę wymienić najważniejsze działania na rzecz społeczności (lub innych
interesariuszy) oraz wskazać ich główny cel.

Proszę opisać, na jakie aspekty spółka zwraca uwagę w zakresie
odpowiedzialnego marketingu lub komunikacji z klientami.
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Proszę opisać, na jakie aspekty spółka zwraca uwagę w zakresie praktyk
zakupowych.

Sekcja IV: Transparentność i ład korporacyjny

Transparentność i ład korporacyjny

Czy spółka posiada co najmniej dwóch niezależnych członków rady
nadzorczej?
Tak
Nie
Nie dotyczy (np. gdy spółka nie posiada rady nadzorczej/gdy nie jest spółką
giełdową)

Czy w skład zarządu wchodzą kobiety i mężczyźni?
Tak
Nie

Czy w skład rady nadzorczej wchodzą kobiety i mężczyźni?
Tak
Nie
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Czy spółka posiada politykę różnorodności?
Tak
Nie
Nie dotyczy (spółka nie jest spółką giełdową)

Kiedy, zgodnie z tą polityką, nastąpi osiągnięcie udziału mniejszości w
organach spółki na poziomie nie niższym niż 30% zgodnie z DPSN 2021?
Proszę podać datę

Nie dotyczy (spółka nie jest spółką giełdową)

Czy systemy kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem obejmują
zagadnienia ESG?
Tak
Nie

Czy spółka ustaliła zasady etyczne pracowników i wprowadziła system
dotyczący zgłaszania nieetycznego zachowania lub naruszania praw
pracowniczych?
Tak
Nie

Czy spółka ustaliła zasady etyczne prowadzenia przez nią działalności i
wprowadziła system lub procedury dotyczące przeciwdziałania korupcji i
łapownictwu?
Tak
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Nie

Czy spółka wprowadziła systemy umożliwiające zgłaszanie skarg przez
interesariuszy zewnętrznych i zgłaszanie nadużyć dokonywanych przez
członków zarządu lub pracowników?
Tak
Nie

Czy spółka posiada dostawców w innych krajach, w szczególności poza Unią
Europejską?
Tak
Nie

Czy spółka ustaliła zasady i wprowadziła polityki regulujące kwestie
przestrzegania podstawowych praw człowieka, bezpieczeństwa pracy i
minimalnych praw pracowniczych oraz ograniczające degradację środowiska
naturalnego?
Tak
Nie

Czy spółka monitoruje w jaki sposób ww. polityki są realizowane?
Tak
Nie

Czy w razie naruszania tych polityk przewiduje się działania mitygujące
skutki tych naruszeń, sankcje lub inne działania mające na celu
doprowadzenie do przestrzegania tych polityk?
Tak
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Nie

Jeśli strategia w obszarze ESG jest publicznie dostępna, proszę załączyć ją
poniżej.
Aby zmienić już załączony plik, należy kilknąć ponownie na szare pole i dodać nowy plik.

Czy wskaźniki pomiaru istotnych zagadnień ESG są dostępne publicznie?
Tak
Nie

Dodatkowe pytania: sprawdzenie
Czy zgłaszany podmiot to spółka giełdowa, która zobowiązana jest do
raportowania informacji niefinansowych na podstawie Ustawy o
Rachunkowości?
Tak
Nie

Dodatkowe pytania cz.1

Dodatkowe pytanie dla spółek giełdowych,
zobowiązanych do raportowania informacji
niefinansowych
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Czy spółka stosuje uznane (międzynarodowe lub krajowe) standardy
raportowania niefinansowego?
Tak
Nie

Proszę wymienić międzynarodowe lub krajowe standardy raportowania
niefinansowego stosowane przez spółkę.

Dodatkowe pytania sprawdzenie 2
Czy spółka prowadzi działalność podlegającą przepisom Taksonomii UE?
Tak
Nie

Dodatkowe pytania cz.2

Dodatkowe pytania do spółek, których działalność
podlega Taksonomii UE

Czy spółka podejmuje lub zamierza podjąć działania, które chociażby w
części dostosują jej działalność do wymogów Taksonomii?
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Tak
Nie

Proszę wymienić w punktach działania lub napisać, gdzie zostały wskazane
w poprzednich odpowiedziach.

Jaki procent obrotu pochodzi z działalności kwalifikującej się do Taksonomii?

Jaki procent capexu przeznaczony jest na działalność kwalifikującą się do
Taksonomii?

Dodatkowe pytania: UNGC
Czy jesteś członkiem UN Global Compact? (Homepage | UN Global
Compact)
Tak
Nie
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Czy respektujesz 10 zasad UN Global Compact?
Tak,
respektuję

Nie, nie
respektuję

re

1. Przestrzegać i wspierać ochronę
międzynarodowo uznanych praw człowieka.

2. Eliminować wszelkie przypadki łamania praw
człowieka przez firmę.

3. Popierać wolność zrzeszania się i w praktyce
uznawać prawo do zbiorowych negocjacji.

4. Wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa
i pracy przymusowej.

5. Przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy
dzieci.

6. Przeciwdziałać dyskryminacji w sferze
zatrudnienia.

7. Wspierać zapobiegawcze podejście do
problemów środowiska naturalnego.

8. Podejmować inicjatywy propagujące większą
odpowiedzialność środowiskową.

9. Wspierać rozwój i upowszechnianie technologii
przyjaznych środowisku.

10. Przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej
formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.
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UN Global Compact Network Poland – UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca
zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ prowadzi
działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Poprzez
współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami realizuje szereg ambitnych
działań, stając się katalizatorem globalnych zmian.
Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i
działań lokalnych w zakresie klimatu (Climate Positive), etyki (Standard Etyki w Polsce) i przeciwdziałania
korupcji (Przeciwdziałanie Szarej Strefie).
www.ungc.org.pl

Zastrzeżenie
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.liderzyesg.pl (link)
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego zapisy.

Dane osobowe
Poprzez wypełnienie danych w niniejszym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych w celach związanych z organizacją konkursu “Liderzy ESG” przez organizatorów wydarzenia współadministratorów konkursu. Posiadasz prawo do wycofania niniejszej zgody poprzez wysłanie wiadomości
na adres kontakt@liderzyesg.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Chcę otrzymywać informacje marketingowe, w szczególności zaproszenia na inne wydarzenia od
partnerów wydarzenia (PwC, GPW oraz NN Investment Partners) za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej (e-mail, telefonicznie). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że
zgoda jest dobrowolna. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości
bezpośrednio na adresy kontaktowe poszczególnych administratorów wskazane w klauzuli
informacyjnej.

Administratorami Twoich danych osobowych są:

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-633), ul. Polna
11
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4
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NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342),
ul. Topiel 12
Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności

Weryfikacja
Odpowiedziałeś na wszystkie pytania z ankiety. To ostatnia szansa
na weryfikację udzielonych odpowiedzi.
Użyj guzika "Wstecz", aby powrócić do wybranych pytań. Naciśnięcie guzika "Następne"
spowoduje przesłanie udzielonych odpowiedzi i zamknięcie formularza.

A PwC firm is not responsible for websites, applications or systems provided by third parties, including other PwC firms, and does not
endorse or make any representations about them.
© PwC 2022. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal
entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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