Η MYTILINEOS για δεύτερη χρονιά στον επενδυτικό δείκτη βιώσιμης
ανάπτυξης FTSE4Good
Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αθήνα, Ελλάδα – 24 Αυγούστου 2020 – Η MYTILINEOS συνεχίζει την
υπεύθυνη επιχειρηματική της στάση και αναγνωρίζεται για δεύτερη συνεχή
χρονιά στον χρηματιστηριακό δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good
(Emerging Index). Ο επίσημος αυτός δείκτης στοχεύει στην προώθηση
επενδύσεων των εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες θα έχουν σημαντική
συνεισφορά στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην διακυβέρνηση. Η εταιρεία
διατηρεί την παρουσία της στον δείκτη μετά από σχετική ανεξάρτητη
αξιολόγηση που έλαβε, τον Ιούνιο 2020, από τον Διεθνή Οργανισμό FTSE.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η MYTILINEOS με συνολική
επίδοση ESG: 4,1 (2019:3,9) με άριστα το 5, κατάφερε να πετύχει βαθμολογία
μεγαλύτερη από το 92% των αξιολογημένων εταιρειών στον τομέα των
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στον συγκεκριμένο δείκτη
περιλαμβάνονται περισσότερες από 540 επιχειρήσεις από 24 αναπτυσσόμενες
αγορές.
Η παρουσία της MYTILINEOS σε ολοένα και περισσότερους διεθνείς δείκτες
βιώσιμης ανάπτυξης (https://www.mytilineos.gr/el-gr/participation-in-sociallyresponsible-investment/details) αποτελεί αναγνώριση τόσο των σημαντικών
πρωτοβουλιών της εταιρείας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
όσο και της δέσμευσης της διοίκησής της για τη διασφάλιση των αρχών της
Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική της λειτουργία.
Η σειρά δεικτών FTSE4Good έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την FTSE
Russell, που εξειδικεύεται στις εκτιμήσεις των επιδόσεων των εταιρειών με τις
καλύτερες πρακτικές παγκοσμίως σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, και
διακυβέρνησης (ESG).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου MYTILINEOS Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 |
E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr.
MYTILINEOS
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού
& Φυσικού Αερίου, Έργων Ηλιακής Ενέργειας και Αποθήκευσης και Βιώσιμων Υποδομών.
Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με
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ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους
από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook |
Twitter | YouTube | LinkedIn
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS,
κάντε κλικ εδώ
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