Sustainability Leader για το 2017 ανακηρύχθηκε η MYTILINEOS
Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Αθήνα, Ελλάδα – 14 Μαΐου 2018 – Στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας
Sustainability Performance Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης
Ανάπτυξης, κατατάχθηκε η MYTILINEOS και μαζί με άλλες 6 εταιρείες –
ανάμεσα σε 50 - διακρίθηκε ως Sustainability Leader για το 2017.
Η υψηλή αυτή διάκριση καταδεικνύει την προσήλωση της εταιρείας στη
βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στην αέναη
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. H MYTILINEOS αντιλαμβάνεται τη
δέσμευση της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη πρωτίστως ως μία διαδικασία συνεχούς
μάθησης και αυτο-βελτίωσης, η οποία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της,
διαμορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις να δημιουργεί αξία προς όλες
τις ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. Μέρος αυτής της διαδικασίας
αποτελεί η προσαρμογή της στρατηγικής της εταιρείας στους 17 Παγκόσμιους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και η συμμετοχή της σε σχετικές εθνικές
και διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως είναι έμπρακτη στήριξη και συμμετοχή της
στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.
H κατάταξη της MYTILINEOS στην ομάδα των “The Most Sustainable
companies in Greece”, αποτελεί μία στιβαρή απόδειξη ότι η εταιρεία βρίσκεται,
μετά από 10 χρόνια συστηματικής προσπάθειας, στην σωστή κατεύθυνση,
αλλά κυρίως ένα έναυσμα για το μέλλον ώστε να κινηθεί, με ανανεωμένη
διακυβέρνηση και νέα λειτουργική δομή, με περισσότερη μεθοδικότητα και
αποτελεσματικότητα, για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλα τα
στάδια της αλυσίδας αξίας της.
Ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης αναπτύχθηκε από το
QualityNet Foundation και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE
GREECE 2020.
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Στη διαδικασία ξεχώρισαν οι εταιρείες εκείνες που εφαρμόζουν μια
συστηματική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων τα οποία απαιτούνται
από το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Tel. 210-6877346 | Fax 2106877400 | E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr .
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας,
Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην
Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο
κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.900
άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες
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