Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022

MYTILINEOS

02.06.22

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, των σχετικών
εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής
διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, διανομή
μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021.
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση
2021.
5. Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών
μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή
των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών.
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Πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών
μελών του διοικητικού συμβουλίου

• Πέντε (5) συνεδριάσεις, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών – εξέταση ζητημάτων αποφασιστικής
σημασίας και εξελίξεων
• Διάλογος μεταξύ μελών ΔΣ επικουρικά των συνεδριάσεων του ΔΣ
• Δύο (2) αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας του ΔΣ με εξωτερικό σύμβουλο
• Αξιολόγηση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου 2020 και 2021
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Ιστορικά Υψηλές Επιδόσεις σε όλες τις γραμμές του Ισολογισμού

Κέρδη ανά Μετοχή

EBITDA

Δ’ Τριμ. 21 EBITDA

ESG

€1,19/μετοχή

€359 εκ.

€118 εκ.

Συνολική Επίδοση

31% ΥοΥ

14% YoY

46% YoY

Το πρώτο βήμα για το στρατηγικό πλάνο
μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας

Ιστορικό Υψηλό Κερδοφορίας

Σε ετήσιο επίπεδο, η επίδοση του Δ’
Τριμήνου υποδεικνύει ρυθμό €470εκ.

Ταμειακά Διαθέσιμα

Ρευστότητα

Κεφαλαιουχικές
δαπάνες

€603 εκ.

€1,5 δισ.

22% YoY

12% YoY

Ισχυρή ανάπτυξη ταμειακών ροών
παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ο
Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε
στα €803εκ.

Αποτελούμενο από ~€0.6δισ.
μετρητών και ~€0.9δισ. δεσμευμένων
πιστωτικών γραμμών για να
χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη

21% YoY
“Top ESG Performer” από τη
SUSTAINALYTICS

Μέρισμα 2021

€379 εκ.

Προτεινόμενο μέρισμα
€0,42/μετοχή*

Παρά τις υψηλές επενδύσεις, η
μόχλευση παραμένει χαμηλή (~2,2x)
λόγω των σταθερά ισχυρών
λειτουργικών ταμειακών ροών

Ιστορικό διανομής μερισμάτων με
>€250εκ.# (>10% της
κεφαλαιοποίησης της MYTILINEOS)
έχει διανεμηθεί από το 2017

*μη-προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές
# συμπ. του προτεινόμενου μέρισματος του 2021
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Βασικά Λειτουργικά
Στοιχεία

Τομείς Δραστηριότητας

2021
Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας

Ισχύς θερμικών μονάδων
και ΑΠΕ

Pipeline ΑΠΕ Τομέα
Ηλεκτρικής Ενέργειας &
Φυσικού Αερίου

~2,3 GW

~1,7 GW

5,6 TWh

BOT Pipeline ΑΠΕ

~5,0 GW
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10,7% της εγχώριας
ζήτησης

Σε λειτουργία &
προχωρημένη κατασκευή

~1,5GW φωτοβολταϊκά & ~ 0,2
GW αιολικά - Εξαιρούνται τα 25
έργα BESS*

Ώριμα & σε Λειτουργία BOT
έργα: 1.963 MW

2021
Παραγωγή Αλουμινίου

2021
Παραγωγή Αλουμίνας

Ανακυκλωμένο Αλουμίνιο

Συνολικό Pipeline

871 χιλ. τν

26%

+5%

+5%

σε σχέση με το 2020

σε σχέση με το 2020

συνολικής
χωρητικότητας

235 χιλ. τν

~€2,4 δισ
+53%
σε σχέση με το 2020

*Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας σε Μπαταρίες
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Σημαντικά Γεγονότα Περιόδου 2021

ESG

Χρηματοοικονομικά
• Έκδοση Πράσινου ομολόγου ύψους €500 εκατ., με επιτόκιο
2,25% και λήξη το 2026, για τη χρηματοδότηση Επιλέξιμων
Πράσινων Έργων.

• Δέσμευση για μείωση των συνολικών άμεσων και έμμεσων
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά > 30% έως το
2030 και επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι
το 2050.

• Το προτεινόμενο μέρισμα για το 2021 έχει οριστεί στα
~€0,42/ μετοχή (μη-προσαρμοσμένο για ίδιες μετοχές),
προσφέροντας ετήσια αύξηση της τάξης του 17%.

• H πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάσσεται στους
υποστηρικτές της διεθνούς πρωτοβουλίας Task Force on
Climate-Related Disclosures (TCFD).

Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Μεταλλουργία

Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο
• Απόκτηση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής
ισχύος 1,5GW, μαζί με 25 έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής
•ενέργειας.
Acquisition of
• Τελευταία στάδια κατασκευής του νέου σταθμού 826MW
(CCGT), τον πιο αποτελεσματικό στην Ελλάδα όταν θα μπει σε
εμπορική λειτουργία στο τρίτο τρίμηνο του 2022

•

Νέα 3ετής σύμβαση για την ηλεκτροδότηση της «Αλουμίνιον
της Ελλάδος», έως το τέλος του 2023.

•

Ρυθμός παραγωγής αλουμινίου ~250 χιλ. τόνων/έτος, με το
ανακυκλωμένο αλουμίνιο να αποτελεί το 26% της παραγωγής

•

Η MYTILINEOS στοχεύει να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς,
ηλεκτροδοτημένου από ΑΠΕ, «Πράσινου» αλουμινίου
SES

RSD
• Εντός του 2021, ολοκληρώθηκε η πώληση 2 έργων ΒΟΤ στη
Ρουμανία και την Ισπανία, 89MW και 100MW αντίστοιχα

• Συμβασιοποίηση 878 MW έργων EPC για τρίτους
• Ενισχυμένο παγκόσμιο αποτύπωμα, με το συνολικό BOT
pipeline να υπερβαίνει τα 5 GW, εκ των οποίων τα 2GW είτε
βρίσκονται σε λειτουργία είτε σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης

•

Σημαντική αύξηση του συνολικού pipeline (>50%) κατά
τη διάρκεια του 2021, φτάνοντας τα €2,4 δισ., το 28%
των οποίων αφορά σε έργα τεχνολογίας και
περιβαλλοντικών λύσεων
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Το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΛΛΑΔΑ

c.254 MW σε λειτουργία και
κατασκευή Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας

1,2 GW σε λειτουργία
Θερμικές μονάδες με καύσιμο ΦΑ
444 MW Moνάδα Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ) με
καύσιμο Φυσικό Αέριο στο Ενεργειακό Κέντρο του
Αγίου Νικολάου Βοιωτίας
437 MW Moνάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) με καύσιμο Φυσικό
Αέριο στην Κόρινθο
334 MW Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με
καύσιμο Φυσικό Αέριο, στο Ενεργειακό Κέντρο του
Αγίου Νικολάου Βοιωτίας
826 MW Νέα μονάδα με καύσιμο Φυσικό Αέριο
(CCGT),στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου.
‘Eναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας στο τέλος του
δεύτερου τριμήνου του 2022.

Με την προσθήκη του νέου σταθμού, η συνολική
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της MYTILINEOS θα
υπερβεί τα 2GW, μη συμπεριλαμβανομένης της
παραγωγής των Α.Π.Ε.

• Αποτελούμενο από Αιολικά πάρκα,
Φωτοβολταϊκούς σταθμούς και Μικρά
Υδροηλεκτρικά έργα

Η συνολική δυναμικότητα του
διεθνούς χαρτοφυλακίου του Τομέα
RSD είναι της τάξεως των 2.140 MW,
εκ των οποίων:
• 123 MW σε λειτουργία
• 657 ΜW υπό κατασκευή

• 1.500 MW χωρισμένα σε 33 clusters υπό ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών πάρκων (1.100 MW
έχουν
υποβάλλει για όρους σύνδεσης με πιθανή ημερομηνία
έναρξης κατασκευής εντός του 2022-2023 και 134
MW σε φάση κατασκευής.)

• Περισσότερα από 500 MW χερσαίων αιολικών
πάρκων βρίσκονται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη.
• 130 MW Α/Π σε προχωρημένη αδειοδοτική φάση
•

22 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας

• 475 MW Έτοιμα για Κατασκευή (Ready To Build RTB)
• 884 MW σε τελευταία στάδια ανάπτυξης και
εκτιμώμενο RTB κατά το πρώτο και δεύτερο
εξάμηνο του 2022
• Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει επίσης
μία σειρά έργων σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης,
δυναμικότητας περίπου 3GW.

Σύμβαση Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA)
• 200 MW σε υπογεγραμμένο PPA με τρίτο, σε ώριμη
φάση αδειοδότησης
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Οικονομικές και
επιχειρηματικές εξελίξεις
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Νέα Ιστορικό υψηλό τιμής μετοχής- Βελτιωμένη ρευστότητα
Σταθερά υψηλότερη απόδοση έναντι της αγοράς από το 2017*

Ανάμεσα στις μετοχές με τη μεγαλύτερη ρευστότητα στο ΧΑΑ

20.00 €

+170%

18.00 €

16.00 €
14.00 €
12.00 €
10.00 €

+38%

8.00 €
Ποσά σε εκατ. €

6.00 €
4.00 €

Συνεπής Μερισματική Πολιτική1

2.00 €

0.434
0.00 €
2/1/2017
*

2/1/2018

Στοιχεία περιόδου 31/12/2016-31/5/2022

2/1/2019
MYTIL

2/1/2020

2/1/2021

+15%

2/1/2022

ASE

• Η MYTILINEOS καταγράφει απόδοση +170% από το 2017, έναντι 38% για

2

0.360

0.362

2018

2019

0.378

0.320

το ΓΔ του ΧΑ. Πρόσφατα επετεύχθη νέο ιστορικό υψηλό τιμής μετοχής
• Αθροιστική μερισματική διανομή >€250 εκατ. από το 2017 (>10% της
τρέχουσας αξίας κεφαλαιοποίησης)
2017
1Τελική

πληρωμή μερίσματος

2020

2021

Προσαρμοσμένο στον αριθμό των ιδίων
μετοχών στις 31/5/2022
2
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Οικονομικά Αποτελέσματα 2021
Η τάση των τελευταίων 6 μηνών σηματοδοτεί νέα επίπεδα
κερδοφορίας

(ποσά σε εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών
EBITDA
Καθαρά Κέρδη

2021

2020

Δ%

2.664

1.899

40%

359

315

14%

162

129

26%

Κέρδη ανά μετοχή (€)

1,193

0,913

31%

Περιθώρια (%)

2021

2020

Δ(bps)

EBITDA

13%

17%

-312

Καθαρά Κέρδη

6%

7%

-70

Νέα επίπεδα
κερδοφορίας από
το 2021

Τυπική μορφή
EBITDA προ-2021

130
117

89

81

81

81

75

86

65

Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22

“Για τη MYTILINEOS το 2021 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις της, αλλά και μια
προπαρασκευαστική περίοδο για τη μετάβαση σε νέα επίπεδα οικονομικής απόδοσης και δημιουργίας αξίας για τους
μετόχους μας τα επόμενα χρόνια.”

Ευάγγελος Μυτιληναίος- Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
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Εξαιρετικά επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο – Η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων
διασφαλίζει ανάπτυξη και ανθεκτικότητα
EBITDA ανά επιχειρηματικό τομέα (€ εκατ.)
Ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας

CAGR (2016 – 2021): >10% pa
SES & RSD
4%

2020
Ηλεκτρική Ενέργεια &
Φυσικό Αέριο
49%

Μεταλλουργία
47%

SES
9%

RSD
6%

το 2021, οδηγούμενα από τον Τομέα
της Μεταλλουργίας και τον Τομέα

Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού
Αερίου, παρά την παγκόσμια

2021

ενεργειακή κρίση και την πανδημία

Μεταλλουργία
44%

Ηλεκτρική Ενέργεια &
Φυσικό Αέριο
41%

Η MYTILINEOS έχει δημιουργήσει με
επιτυχία ένα διαφοροποιημένο
επιχειρηματικό μοντέλο σε όλους τους
τομείς με παγκόσμια παρουσία

Σημείωση: Δε συμπεριλαμβάνονται τα «Άλλα» στοιχεία EBITDA
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Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας
& Φυσικού Αερίου
Η μεγαλύτερη ιδιωτική
Εταιρεία Ηλεκτρικής
Ενέργειας και Φυσικού
Αέριου

Σημαντικότερα Γεγονότα Περιόδου
• Η MYTILINEOS διαθέτει τις πιο αποδοτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα με τη
συνολική ισχύ από θερμικές μονάδες και ΑΠΕ να ξεπερνά τα 2,3GW, μετά και από την έναρξη
εμπορικής λειτουργίας της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (CCGT), ισχύος 826MW στο Γ’ Τρίμηνο
του 2022
• Ο υψηλός βαθμός απόδοσης των μονάδων της MYTILINEOS, ως αποτέλεσμα των σημαντικών
επενδύσεων που έχουν προηγηθεί, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της Εταιρείας για προμήθεια
φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, αναδεικνύονται ως
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού
• Ο Τομέας επανέλαβε το 2021, την ισχυρή απόδοση του 2020, παρά τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου
και την αναμενόμενα χαμηλότερη παραγωγή από την μονάδα Korinthos Power λόγω της
προγραμματισμένης μεγάλης συντήρησης το Β’ Τρίμηνο του 2021

1,261
927
157

FY2020

147

2021
Κύκλος Εργασιών

2020

• Η παραγωγή ενέργειας από τις θερμικές μονάδες και τις μονάδες ΑΠΕ, έφτασε τις 5,6TWh,
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 11% της συνολικής ζήτησης στη χώρα
• Η Protergia συνεχίζει να ενδυναμώνει τη θέση της, φτάνοντας τους ~334.000 πελάτες ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου στο τέλος του 2021, έναντι ~285.000 πελατών στο τέλος του 2020. Το
μερίδιο αγοράς της στην ηλεκτρική ενέργειας ανήλθε στο 7% στο τέλος του 2021
• Εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW και 25 έργων
αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

EBITDA
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Τομέας Μεταλλουργίας

Μεταξύ των παραγωγών
με το χαμηλότερο κόστος
παραγωγής Αλουμίνας και
Αλουμίνου σε παγκόσμιο
επίπεδο

Σημαντικότερα Γεγονότα Περιόδου
• Ο Τομέας Μεταλλουργίας σημείωσε ισχυρή επίδοση το 2021, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη
αθροιστική παραγωγή πρωτόχυτου και ανακυκλωμένου Αλουμινίου και Αλουμίνας
• Οι τιμές Αλουμίνιου (3Μ LME), αυξήθηκαν κατά 44% το 2021, καταγράφοντας πολυετή υψηλά, ενώ
τα premia της κολόνας Αλουμινίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 250%, κυρίως λόγω της χαμηλής
διαθεσιμότητας του μετάλλου στην περιοχή, την ενεργειακή κρίση και των πληθωριστικών πιέσεων.
Ο δείκτης τιμών της Αλουμίνας (API) αυξήθηκε κατά 21%
• Η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών των πρώτων
υλών και του μεταφορικού κόστους, οδήγησε σε περικοπές παραγωγής πρωτόχυτου Αλουμινίου ή
ακόμα και σε κλείσιμο εργοστασίων
• Παρόλα αυτά, η MYTILINEOS διατήρησε τη θέση της στην παγκόσμια καμπύλη κόστους,
παραμένοντας ανάμεσα στους παραγωγούς με το χαμηλότερο κόστος Αλουμινίου και Αλουμίνας
παγκοσμίως

668
537

• Η MYTILINEOS συνεχίζει να εστιάζει στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, καθώς ολοκληρώθηκε
εντός του 2021, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», βελτιώνοντας περαιτέρω τη θέση
της Εταιρείας στην παγκόσμια καμπύλη κόστους

159
149

2021
Κύκλος Εργασιών

2020

• Ολοκλήρωση επενδύσεων που αύξησαν: τη συνολική παραγωγή Αλουμινίου στους 250 χιλ. τόνους,
26% εκ των οποίων προέρχεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο, ενώ η παραγωγική δυνατότητα της
Αλουμίνας έφτασε τους 875 χιλ. τόνους

EBITDA
FY2021
FY2020
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Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών &
Αποθήκευσης Ενέργειας

Ο Τομέας είναι κατάλληλα
τοποθετημένος για να
επωφεληθεί από την
παγκόσμια επιτάχυνση
ενεργειακής μετάβασης

Σημαντικότερα Γεγονότα Περιόδου
• Τα έργα Build-Operate-Transfer (BOT) είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα οικονομικά
αποτελέσματα του Τομέα το 2021.
• Ολοκλήρωση δύο μεγάλων πωλήσεων BOT έργων, 89MW & 100MW στη Ρουμανία και την Ισπανία
αντίστοιχα.
• Ηλεκτροδότηση 118MW φωτοβολταϊκών πάρκων στην Αυστραλία και 3,4MW στην Κύπρο
• Το συνολικό BOT pipeline έφτασε τα 5GW, με τα 2GW να αναφέρονται σε εν λειτουργία και ώριμα
έργα, ενώ τα υπόλοιπα είναι σε αρχικά στάδια ανάπτυξης
• Εντός του 2021, συμβασιοποιήθηκαν 878MW έργων EPC για τρίτους

365
21

263

• Το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο των έργων EPC για τρίτους ανήλθε σε €260 εκατ., ενώ ακόμη €91

15

εκατ. έργων βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, στο τέλος του 2021.

2021
Κύκλος Εργασιών

2020
EBITDA
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Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εστίαση σε έργα που
προωθούν τους στόχους
της Ενεργειακής
Μετάβασης και της
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σημαντικότερα Γεγονότα Περιόδου
• Το 2021 σηματοδότησε την ουσιαστική επανεκκίνηση του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο
οποίος επέστεψε σε κερδοφορία
• Ο Τομέας παρέχει λύσεις που συμβάλλουν στους εθνικούς και παγκόσμιους στόχους της
ενεργειακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης έργων βιωσιμότητας και εφαρμογής
νέων τεχνολογιών. Τα έργα αυτά αποτέλεσαν το 22% του συνολικού ανεκτέλεστου υπόλοιπου, στο
τέλος του 2021
• Δυναμική διείσδυση στο χώρο του Transmission & Distribution (T&D), με την υπογραφή 3 έργων
συνολικού συμβατικού τιμήματος που ξεπερνά τα €100 εκατ.

370
34
171

-2
2021
Κύκλος Εργασιών

• Το υπογεγραμμένο υπόλοιπο ανήλθε σε €754 εκατ., στο τέλος του 2021, ενώ συμπεριλαμβανομένων
και των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το συνολικό pipeline
έφτασε τα €2,4 δισ., καθώς ο Τομέας SES εκμεταλλεύεται την ισχυρή του τεχνογνωσία σε έργα
ενεργειακής μετάβασης και βιώσιμης ανάπτυξης

2020
EBITDA
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ESG
1
6
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Corporate Governance Highlights
• Συμμόρφωση με τον Βρετανικό Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης 75%

•
•
•
•

64 % ανεξαρτησία ΔΣ
27% πολυμορφία φύλου
Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης σε Επίπεδο ΔΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου

• Επαναξιολόγηση επικαιροποίηση Πολιτικών και
Κανονισμών Λειτουργίας Επιτροπών

• Υιοθέτηση Πολιτικών: Καταλληλότητας,
Ανεξαρτησίας

• Προληπτική και προοδευτική δράση της
Εταιρικής Διακυβέρνησης τα τελευταία 5
χρόνια

«Η εταιρική διακυβέρνηση θέτει το πλαίσιο για τη
στρατηγική και τους στόχους της MYTILINEOS.
Ένα πλαίσιο λειτουργίας, βασισμένο στο DNA μας και
όχι απλώς επειδή είναι μία τάση. Οι πρακτικές που
έχουμε υιοθετήσει ως Εταιρεία, βασισμένες στην
υψηλή συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα
πρότυπα, είναι περισσότερες από ό,τι επιβάλλει ο
νόμος. Μετουσιώνονται σε αξίες που καλύπτουν κάθε
πτυχή της MYTILINEOS, από την Ανώτατη Διοίκηση
μέχρι όλη τη δραστηριότητά μας ανά τον κόσμο.
Δείχνουν αποφασιστικότητα, διαφάνεια και
υπευθυνότητα.
Αυτό το υψηλό επίπεδο ευθύνης αναγνωρίζεται από
έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών επενδυτών και από
τους πιστούς μετόχους μας, που μοιράζονται το όραμά
μας για επιχειρηματική αριστεία και δεσμευόμαστε να
συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι.»
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Φεβρουάριος 2022
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Νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε 3 επίπεδα
Δημιουργούμε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για τους κοινωνικούς μας εταίρους, συμβάλλοντας στους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες

1

Κλιματική Αλλαγή:
Συμμετέχουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην εθνική
προσπάθεια μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων

2
ESG Προσέγγιση:
Ενισχύουμε την αποτίμηση της εταιρικής μας αξίας

3
Εταιρική Υπευθυνότητα:
Επιχειρούμε υπεύθυνα σε όλο το εύρος της δραστηριότητας μας
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Νέοι φιλόδοξοι στόχοι μείωσης CO2, με ορίζοντα την επίτευξη Ουδέτερου
Αποτυπώματος Άνθρακα έως το 2050
2030

2050

-30% μείωση
→

Στόχοι*

των συνολικών
εκπομπών CO2

→

(κατηγορίας 1 & 2)

Οι στόχοι μας είναι ευθυγραμμισμένοι
με τους Στόχους 7 &13 των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, για τον
ορίζοντα 2015-2030

Στόχοι* Ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας μέχρι το 2030
Έργων Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Ανανεώσιμες Πηγές &
Αποθήκευση Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια &
Φυσικό Αέριο

Μεταλλουργία

-65% μείωση
-50% μείωση
των ειδικών
εκπομπών CO2 ανά
παραγόμενη MWh

των συνολικών
εκπομπών CO2

(κατηγορίας 1 & 2)

-75% μείωση
των ειδικών
εκπομπών CO2 ανά
τόνο παραγόμενου
αλουμινίου

* Σε σχέση με τα επίπεδα του 2019
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Εξέλιξη βασικού Στόχου μείωσης εκπομπών CO2
Συνολικές εκπομπές CO2 (Scope 1 & 2)
(kt CO2e)
5,000

-3,9%↓
4,639

-12,4%↓

4,459

4,000

4,064

3,000

3,095
ΣΤΟΧΟΣ

Έτος Βάσης

2,000

-30%↓

1,000

Net-Zero
0

2019

2020

2021

2030

2050
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Διεθνής αναγνώριση από τους σημαντικότερους ESG Raters

Η MYTILINEOS περιλαμβάνεται
στη λίστα των
«Industry Top Rated Companies», του
οργανισμού ως αποτέλεσμα της
εξαιρετικής της επίδοσης το 2021.

Η MYTILINEOS πέτυχε
τη μέγιστη βαθμολογία στην Κατηγορία
«Περιβάλλον» ενώ διατήρησε και το
2021 την αντίστοιχη μέγιστη επίδοση
στην κατηγορία «Κοινωνία».

Η MYTILINEOS έλαβε
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
για τις επιχειρηματικές της ESG
πρακτικές και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Συνολικές ESG Επιδόσεις
ESG Δείκτες
Δείκτες

Θεματικοί Δείκτες
Κλίμακα επίδοσης
(ανώτερη - κατώτερη)

>=10 - 100

2020

2021

30

22,4

Σύγκριση με το
προηγούμενο έτος

Δείκτες

Κλίμακα επίδοσης
(ανώτερη - κατώτερη)

2020

2021

A - D-

-

C

A - D-

B

B

100 - 0

58

58

100 - 0

71

71

Σύγκριση με το
προηγούμενο έτος

Climate Change

1 - 10

2,3

1,3

B

A

100 - 0

38

48

100 - 0

62

66

A+ -

D-

+

-

Water Security

UN Global Compact

100 - 0

63

66

5-0

4,1

3,9

AA

AAA

AAA - CC

Επιδόσεις μέχρι : 31/12/2021
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3η Μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικής Επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα
(έτος 2021)

ΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συμβάλλουμε

Υποστηρίζουμε

€245,8 εκ.

€2,16 δισ.

συνολική
φορολογική
συνεισφορά
(άμεση, έμμεση,
επαγόμενη)

συνολική
προστιθέμενη
αξία στην εθνική
οικονομία

ίση με το

που αντιπροσωπεύει το

1,21%

0,36% των συνολικών

του συνολικού ΑΕΠ της
χώρας1

φορολογικών εσόδων του
κράτους2

1Ελληνικό
2Φόροι

ΑΕΠ 2021: 178.900 MEUR. Πηγή: Eurostat

2021: 68.333 MEUR. Πηγή: Eurostat

3 Συνολικός

ΠΩΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

αριθμός απασχολούμενων στην Ελλάδα το 2021: 3.818.562 Πηγή: Eurostat

26.216
άμεσες, έμμεσες,
επαγόμενες
θέσεις εργασίας
στην Ελλάδα

ίση με το

0,69%
της συνολικής απασχόλησης στην
Ελλάδα3

Η μελέτη διεξήχθη από μια ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία έρευνας
κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος σύμφωνα με το βραβευμένο με
Νόμπελ οικονομικό μοντέλο «εισροών-εκροών».
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Βασικοί ESG δείκτες

Περιβάλλον
Βασικοί δείκτες

Κοινωνία

CO2

NOx, SOx

Συνολικές απόλυτες εκπομπές
2021 (Scope 1 & 2)

Συνολικές εκπομπές 2021

-12,4%
σε σχέση με το 2019

-12%
σε σχέση με το 2019

+43,9%
σε σχέση με το 2019

Δείκτης συχνότητας
συνολικών ατυχημάτων

Πολιτική Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Εκπαίδευση
προμηθευτών στη
Βιώσιμη Ανάπτυξη

(άμεσα εργαζόμενοι)

Βασικοί δείκτες

0,85
ανά 200.000 ώρες εργασίας
Πολυμορφία
(Ποσοστό γυναικών στο ΔΣ)

0
Περιστατικά παραβίασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Ανεξαρτησία
(Ποσοστό ανεξάρτητων Μελών ΔΣ)

Παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ

80
Βασικοί προμηθευτές (2019-2021)
Διαφθορά
& Δωροδοκία

Διακυβέρνηση
Βασικοί δείκτες

27%

64%

0
Περιστατικά ή οικονομικές
επιβαρύνσεις

Έσοδα από δραστηριότητες
που συμβάλλουν στη
Βιωσιμότητα

55%
Ποσοστό επί των συνολικών εσόδων
της Εταιρείας το 2021, με βάση την
επιλεξιμότητα της Ευρωπαϊκής
Ταξινομίας

€9,2 εκ.
Κοινωνικές Επενδύσεις

110.000
Επωφελούμενοι από τα Κοινωνικά μας
προγράμματα (2019-2021)

Κώδικας Επαγγελματικής
Δεοντολογίας

0
Οικονομικές επιβαρύνσεις από
παραβιάσεις του Κώδικα
Επαγγελματικής Δεοντολογίας
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Dimitris Katralis
IR Officer
T: +30 210 6877 476
F: +30 210 6877 400
E: dimitrios.katralis@mytilineos.gr

MYTILINEOS S.A.
8 Artemidos Str.
15125 Maroussi Athens
Greece
T: +30 210 6877 300
F: +30 210 6877 400
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www.mytilineos.gr

