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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών 
εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής 
διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, διανομή 
μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.

4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και 
απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019. 

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.



Βασικά Γεγονότα του 2019
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• Επιτυχής τιμολόγηση πρώτης διεθνούς έκδοσης ευρωομολόγου €500 εκατ. με επιτόκιο έκδοσης 
2,5% ( αξιολόγηση με BB-/BB από τους οίκους S&P και Fitch αντίστοιχα)

• Θεμελίωση νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, 
συνολική ισχύος 826MW τον Οκτώβριο

• Επένδυση στο ανακυκλωμένο αλουμίνιο μέσω της εξαγοράς της ΕΠΑΛΜΕ

• Ο Τομέας της Μεταλλουργίας εντάχθηκε στην Πρωτοβουλία ASI ως μέλος Παραγωγής & 
Μεταποίησης

• Εξαγορά του 60% της ZEOLOGIC, μιας εταιρείας που παρέχει λύσεις διαχείρισης υγρών και 
στερεών αποβλήτων

• Ολοκλήρωση εξαγοράς του 100% της θυγατρικής METKA EGN

• Πρωτιά για την Protergia ξεπερνώντας το 5,5%, αγγίζοντας τους 200 χιλιάδες στο τέλος του 
2019, ενώ σήμερα πλησιάζει του 250 χιλιάδες

• Κατάκτηση θέσης μεγαλύτερου εισαγωγέα LNG στη χώρα, ηγετική θέση στην αγορά Φυσικού 
Αερίου με το μερίδιο αγοράς στο 37%, ξεπερνώντας τη ΔΕΠΑ 



Αντιμετώπιση COVID-19 (1/3)
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• Εισαγάγαμε και εφαρμόσαμε πολιτικές που περιορίζουν ή απαγορεύουν τα 
επαγγελματικά ταξίδια

• Υλοποιήσαμε λύσεις εξ αποστάσεως εργασίας και προχωρήσαμε στη χρήση  
τηλεδιάσκεψης για όλες τις επικοινωνίες μας

• Εισαγάγαμε πολιτικές κοινωνικής αποστασιοποίησης για τους εργαζομένους μας

• Παρείχαμε σε όλους τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας και ασφάλειας

• Εφαρμόσαμε ειδικό προγραμματισμό εργασίας για εργαζόμενους που εκτελούν 
λειτουργίες κρίσιμης σημασίας

• Προχωρήσαμε σε ειδικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

• Βεβαιωθήκαμε ότι εργαζόμενοι από περιοχές υψηλού κινδύνου έχουν επαναπατριστεί με 
ασφάλεια

Employees’ safety is our top priority

Structured plan ensures and secures the continuity of our operations

Προτεραιότητά μας η ασφάλεια των εργαζομένων μας

Οργανωμένο σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας

Μέτρα και δράσεις 
που εφαρμοστήκαν 

σύμφωνα με το 
σχέδιο αδιάλειπτης 
λειτουργίας για τον 

περιορισμό του 
κινδύνου από τον 

κορωνοϊό



Αντιμετώπιση COVID-19 (2/3)

Μεταλλουργία
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• Οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
Αλουμίνας και Αλουμινίου είναι σε 
πλήρη λειτουργία

• Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα 
στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις 
παραγγελίες των πελατών μας

• Δεν υπάρχουν σημαντικά 
προβλήματα στην παραλαβή των 
πρώτων υλών

Ηλεκτρισμός & 
Φυσικό Αέριο

• Όλες οι μονάδες παραγωγής 
ενέργειας είναι πλήρως 
λειτουργικές παρέχοντας κρίσιμη 
στήριξη στο εθνικό δίκτυο

EPC & RSD

• Τα υπό κατασκευή έργα 
προχώρησαν σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό χωρίς 
διακοπές ή σημαντικές 
καθυστερήσεις

Όλοι οι Τομείς 
Επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

παραμένουν 
πλήρως 

λειτουργικοί

• Πάνω από 90% των εργαζομένων μας, εργάζεται εξ αποστάσεως

• Ταξίδια από και προς την Ελλάδα έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί

• Έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, όσο και με τους 
εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες σε όλο τον κόσμο, πραγματοποιώντας περίπου 800 
τηλεδιασκέψεις και κλήσεις ημερησίως

• Δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις παραγγελίες των πελατών μας

• Τα χρηματικά διαθέσιμα και η συνολική ρευστότητα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

• Οι δράσεις βελτιστοποίησης κόστους και ταμειακών ροών αναμένονται να δημιουργήσουν 
σημαντικό δίχτυ ασφαλείας έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας, για το υπόλοιπο του 2020 
αλλά και μελλοντικά.

Έως και σήμερα



Αντιμετώπιση COVID-19 (3/3)
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Κερδοφορία & 
Ταμειακές Ροές

Ρευστότητα 
και πιστωτικό 

προφίλ

• Καθώς αξιοποιούμε στο έπακρο τη δραστική μείωση των τιμών των πρώτων υλών και του φυσικού 
αερίου, παράλληλα επεξεργαζόμαστε και άλλες δράσεις για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις μιας 
ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς

• Πέραν των €35 εκατ. που αποτελούν το επαναλαμβανόμενο όφελος του προγράμματος «Ήφαιστος», 
επεξεργαζόμαστε περαιτέρω δράσεις βελτιστοποίησης κόστους, οι οποίες ανέρχονται σε επιπλέον €35 
εκατ. καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS. Ένα σημαντικό μέρος εκ του 
ανωτέρω συνόλου των €70 εκατ. αναμένεται να επιτευχθεί το 2020, ενώ το υπόλοιπο το 2021

• Το 70% του επενδυτικού μας προγράμματος υλοποιείται κανονικά, ενώ το υπόλοιπο 30% έχει τεθεί σε 
διαδικασία επαναξιολόγησης αναμένοντας περισσότερα στοιχεία και σαφήνεια αναφορικά με τις 
επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19

• Όλες οι ανωτέρω δράσεις ενίσχυσης της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών είναι 
συμπληρωματικές του εξαιρετικού πιστωτικού προφίλ της MYTILINEOS

• Δεν υπάρχουν σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων έως το 2024

• Ισχυρή ρευστότητας της τάξεως του €1,5 δισ.

Πρωτοβουλίες ενίσχυσης κερδοφορίας και ταμειακών ροών διατηρώντας 
παράλληλα ισχυρή τη ρευστότητα και την πιστωτική θέση



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ιστορικά Υψηλές Οικονομικές Επιδόσεις το 2019

(ποσά σε εκ. €)  



Συνεπής μερισματική πολιτική
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• Συνεπής μερισματική πολιτική μετά την Εταιρική Αναδιάρθρωση το 
2017

• Προτεινόμενο μέρισμα  για 2019: €0,36

• Το προτεινόμενο μέρισμα αντιπροσωπεύει απόδοση μερίσματος 4.7%*

* Τιμή κλεισίματος μετοχής στις 2/6/2020



“Το 2019 ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το ορόσημο 
των €2,0 δισ. Η αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε 
παρά τις δυσκολίες στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ποιότητα του διαφοροποιημένου 
επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές 
ροές σε όλες τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου 
αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.”

Ευάγγελος Μυτιληναίος
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• Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 47,8% στα €2.256,1 εκατ. 

• Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν στα €313,2 εκατ. αύξηση κατά +10,4%

• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 
€144,9 εκατ. έναντι €141,2 εκατ. το 2018

• Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,014 έναντι €0,988 το 2018

• Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €22 εκατ. στα €421 εκατ. έναντι €443 εκατ. 
στο τέλος του 2018 (συνυπολογίζοντας την αύξηση του δανεισμού κατά €53 
εκατ. λόγω εφαρμογής του IFRS 16), παρά την αύξηση των κεφαλαιακών 
δαπανών (€122 εκατ. έναντι €47 εκατ. το 2018)

• Ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθε σε
1,4x

2019 2018 Δ%

Κύκλος Εργασιών 2.256,1 1.526,5 47,8%

EBITDA 313,2 283,6 10,4%

Καθαρά κέρδη 144,9 141,2 2,6%

Κέρδη ανά μετοχή (€) 1,014 0,988 2,6%

Περιθώρια (%) 2019 2018 Δ(bps)

EBITDA 13,9% 18,6% -470

Καθαρά κέρδη 6,4% 9,2% -282

Ενοποιημένα Αποτελέσματα 2019

(ποσά σε εκ. €)  



Μεταλλουργία
1ο τεταρτημόριο στην 
παγκόσμια καμπύλη κόστους –
Παραγωγός Αλουμίνας και 
Αλουμινίου με το χαμηλότερο 
κόστος στην Ευρώπη

▪ To 2019 ήταν ακόμα ένα έτος ισχυρής επιχειρησιακής απόδοσης. Η παραγωγή αλουμίνας ανήλθε στους 820 
ktons, ενώ η παραγωγή αλουμινίου ενισχύθηκε από την εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ, το Μάιο του 2019

▪ Παρά τις δυσκολίες της αγοράς, η Εταιρεία επωφελήθηκε από τη χαμηλού κόστους δομή της και τη συνετή 
στρατηγική διατήρησης κινδύνου για να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

▪ Νέο πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους και παραγωγής « Ήφαιστος» ξεκίνησε τον Ιούλιο και στοχεύει στο 
ποσό των €62 εκατ. (€35 εκατ. επαναλαμβανόμενο όφελος και το υπόλοιπο εφάπαξ)

▪ Σχετικά με το πρόγραμμα επέκτασης της αλουμίνας, υπήρξε καθυστέρηση στην εξέλιξη της τεχνικής έκθεσης 

λόγω της κατάστασης με τον Covid-19
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Σημαντικότερα γεγονότα 2019



Μεταλλουργία

Συνολικοί Όγκοι

Αλουμίνα
456.544

Αλουμίνιο 
184.671

2018
Σύνολο:  641.216 τόνοι
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(ποσά σε εκατ. €) 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Αλουμίνα 145,3 175,8 44,1 83,1 30,4% 47,3%

Αλουμίνιο 442,4 370,0 117,0 82,6 26,5% 22,3%

Λοιπά 7,2 5,0 0,6 -3,2 8,3% -

Σύνολο 594,9 550,8 161,7 162,5 27,2% 29,5%

Κύκλος Εργασιών EBITDA Περιθώριο EBITDA 

2019
Σύνολο:  659.149 τόνοι

Αλουμίνα
470.561

Αλουμίνιο 
188.588

594,9

550,8

2019 2018

Κύκλος Εργασιών

161,7 162,5

2019 2018

EBITDA



Ηλεκτρισμός & 
Φυσικό Αέριο
Ο μεγαλύτερος ιδιώτης 
παραγωγός και προμηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα

▪ To 2019 ήταν έτος μετάβασης για τον τομέα του Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου λόγω του στόχου της Ελλάδας για  
αποσύνδεση από τη λιγνιτική παραγωγή, με το Φυσικό Αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά το λιγνίτη στο ενεργειακό 
μίγμα, γεγονός που ευνόησε την ηγετική θέση της Εταιρείας στην παραγωγή ενέργειας μέσω μονάδων με καύσιμο το 
φυσικό αέριο

▪ Η συνολική παραγωγή της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων, ανήλθε στις 5,8TWh, 
αντιπροσωπεύοντας το 11% της συνολικής ζήτησης στην Ελλάδα

▪ Προστέθηκαν 34,5MW ανανεώσιμων πηγών το 2019, αυξάνοντας την συνολική εγκατεστημένη ισχύ στα 211MW

▪ Κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, υψηλής απόδοσης και συνολικής 
ισχύος 826MW, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 4 τρίμηνο του 2021

▪ Εισαγωγή 18 φορτίων LNG, διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο από Brent και Φυσικό Αέριο συνδεδεμένο με ορυκτά 
καύσιμα σε LNG, με το τελευταίο να υπερβαίνει το 60% του συνολικού χαρτοφυλακίου Φυσικού Αερίου της 
MYTILINEOS οδηγώντας σε σημαντικά χαμηλότερα κόστη προμήθειας Φυσικού Αερίου σε σχέση με το μέσο όρο 
στην Ελλάδα
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Σημαντικότερα γεγονότα 2019



Ηλεκτρισμός & Φυσικό Αέριο
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Κύκλος Εργασιών EBITDA Περιθώριο EBITDA

(ποσά σε εκατ. €) 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 387,4 258,1 0,6 8,9 0,2% 3,5%

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 320,4 271,3 55,7 35,2 17,4% 13,0%

Προμήθεια Φυσικού Αερίου 246,3 50,8 14,1 -2,0 5,7% -4,0%

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 42,0 27,9 30,5 18,2 72,7% 65,5%

Σύνολο 996,1 608,1 100,9 60,4 10,1% 9,9%

996,1

608,1

2019 2018

Κύκλος Εργασιών

100,9

60,4

2019 2018

EBITDA 



▪ Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών συνεχίζει να αξιοποιεί ευκαιρίες σε έργα κατασκευής μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο

▪ Εστιάζει σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης όπως αποθήκευσης ενέργειας, υβριδικών έργων αλλά και έργων διαχείρισης 
αποβλήτων και απορριμμάτων

▪ Σημαντική συμβολή των φωτοβολταϊκών έργων στον κύκλο εργασιών που ανήλθε στα €388,2 εκατ.

▪ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στο τέλος του 2019 ανήλθε στα €914 εκατ. εκ των οποίων τα €137εκατ.  αφορούν σε 
φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης ενέργειας
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Σημαντικότερα γεγονότα 2019

Ολοκληρωμένα Έργα 
& Υποδομές
Διεθνής, υψηλής ποιότητας ανάδοχος
έργων EPC εξειδικευμένος σε ενεργειακά 
έργα 

RSD
Στρατηγική εστίαση 
στην κατασκευή  
φωτοβολταϊκών και 
έργων αποθήκευσης 
ενέργειας

▪ Ο τομέας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και 
Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) αναδείχθηκε σε αυτόνομο τομέα τον 
Ιανουάριο του 2020 με την τυπική ολοκλήρωση της απόκτησης του 
100% της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ EGN

▪ Σημαντικό βήμα για τη εδραίωση της Εταιρείας στην παγκόσμια 
αγορά φωτοβολταϊκών έργων και αποθήκευσης ενέργειας



Ολοκληρωμένα έργα & Υποδομές
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Κύκλος Εργασιών EBITDA Περιθώρια EBITDA

(ποσά σε εκατ. €) 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Ολοκληρωμένα Έργα & Υποδομές 254,2 242,5 20,3 41,4 8,0% 17,1%

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων 388,2 85,2 29,1 4,5 7,5% 5,3%

Υπηρεσίες Συντήρησης & Λοιπά 23,4 39,7 1,2 9,0 5,3% 22,7%

Σύνολο 665,8 367,3 50,6 54,9 7,6% 14,9%

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο

( εκατ. €)
Μέχρι 1 

έτος
1-3 
έτη

3-5
έτη Σύνολο

Γκάνα 52,0 1,1 - 53,1
Λιβύη 0,0 347,1 - 347,1
Ελλάδα 82,3 66,0 51,1 199,4
Ην. Βασ. 60,7 - - 60,7
Ισπανία 61,2 - - 61,2
Σλοβενία 88,2 24,2 - 112,4
Άλλο 39,3 40,6 - 79,9
Σύνολο 383,7 479,0 51,1 914,0

666

367

2019 2018

Κύκλος Εργασιών

51 55

2019 2018

EBITDA



Η MYTILINEOS έχει σταθερά υψηλότερες αποδόσεις από την αγορά

Πληροφορίες τιμής μετοχής*

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, Bloomberg.

Ρευστότητα
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• Κεφαλαιοποίηση: €1,1 δισ.

• Αριθμός μετοχών: 142,891,161

• Ελεύθερη διασπορά: 73.5%

• Δείκτες: FTSE LARGE CAP 25

• Tickers: MYTIL.GA, MYTr.AT

+122%

-62%

•Η MYTILINEOS είναι μεταξύ 
των μετοχών με τη 
μεγαλύτερη ρευστότητα στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών

•Κατατάχθηκε 5η το 2019 
μεταξύ των εταιρειών του
FTSE Large Cap εκτός 
τραπεζών

* Τιμή κλεισίματος μετοχής στις 2/6/2020

*Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλάγών

εκατ. €

FTSE Large Cap 

Κατάταξη (εκτός 

τραπεζών)

Μ.Η.Α.Σ.*

2019

(εκατ. €)

ΟΤΕ 7,55

ΟΠΑΠ 5,36

JUMBO 2,71

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2,41

MYTIΛΗΝΑΙΟΣ 2,25

ΔΕΗ 1,65

LAMDA DEVELOPMENT 1,33

COCA COLA 1,15

ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,97
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Εταιρική Διακυβέρνηση (1/2)
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“ Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε τη νέα μας 
στρατηγική με βάση τα υψηλότερα διεθνή 
πρότυπα επιχειρηματικότητας και βέλτιστων 
πρακτικών. Μέσω της νέας, βελτιστοποιημένης 
εταιρικής δομής και διακυβέρνησής μας, 
επιδιώκουμε τη στενότερη δέσμευση με τους 
επενδυτές μας με απώτερο σκοπό τη 
δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους 
μας.”

Ευάγγελος Μυτιληναίος, 
Γ.Σ. Ιούνιος 2017

Ευθυγράμμιση με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές

• Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του  

Ηνωμένου Βασιλείου (UK CG CODE 2018)

• Συμμόρφωση με Οδηγία ΕΕ SRD II 

• 50% ανεξαρτησία στο Διοικητικού Συμβουλίου

• 100% ανεξαρτησία στις Επιτροπές Ελέγχου και 

Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

• Ενίσχυση του επιπέδου δημοσιοποίησης στοιχείων και 

πληροφοριών κατά τα πρότυπα των βέλτιστων 

πρακτικών

• Ενδυνάμωση του  διαλόγου με τους μετόχους 

(shareholder engagement) για θέματα εταιρικής 

διακυβέρνησης κατά την τελευταία τριετία
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Εταιρική Διακυβέρνηση (2/2)
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Υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Ην. Βασ.
Εξελίξεις Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(2019 – ΤΓΣ 2020)

Επιδίωξη της MYTILINEOS είναι η υιοθέτηση διεθνών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης

▪ Πρώτο έτος εφαρμογής: 2019

▪ Αξιολόγηση εφαρμογής του Κώδικα από ανεξάρτητο 
εμπειρογνώμονα 

▪ Δέσμευση για εφαρμογή των αρχών του Κώδικα

▪ Συνεχής  συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κώδικα 
(ποσοστό εφαρμογής >60% κατά το 2019)

▪ Ενημέρωση προόδου  εφαρμογής:

✓ Ετήσια Δήλωση ΕΔ

✓ Συνεχής διάλογος με τους μετόχους (shareholder 
engagement)

•Πολιτική Αποδοχών μελών ΔΣ

•Έκθεση Αποδοχών μελών ΔΣ

•1η Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με UK CG 

Code, με τεκμηρίωση και δημοσιοποίηση της συμμόρφωσης 

•1ο εξειδικευμένο Roadshow ΕΔ με μετόχους σε θέματα:

✓ UK CG Code

✓ΔΣ: Δομή και Λειτουργία 

✓Αποδοχές 

✓Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση (ESG)



ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεισφέρουμε

€1,06 δισ.
συνολικής 

προστιθέμενης 

αξίας, στην 
εθνική οικονομία

2η μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα (έτος 2019)

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

που ισοδυναμεί με

0,6% 
του ΑΕΠ της Χώρας1

€301 εκ.
σε φορολογικά 

έσοδα (άμεσα, 

έμμεσα & 
επαγόμενα)

13.802
άμεσες, έμμεσες

& επαγόμενες

θέσεις εργασίας

στο σύνολο της 

Ελληνικής 

Οικονομίας

Υποστηρίζουμε

που ισοδυναμούν με

0,36%
της συνολικής απασχόλησης

στην Ελλάδα3

που αντιστοιχούν στο

0,4% των 

φορολογικών εσόδων του

Ελληνικού Κράτους2

+0,2%
(v.s.2017)

+23%
(v.s.2017)

+1,5%
(v.s.2017)

1ΑΕΠ Ελλάδας το 2019: 187.457 MEUR. Πηγή: Eurostat:  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en

3Συνολικός αριθμός απασχολούμενων στην Ελλάδα το 2019 (ηλικίας 20-64): 3.811 χιλιάδες. Πηγή Eurostat: Ετήσια στοιχεία απασχόλησης και δραστηριότητας ανά φύλο και ηλικία: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en

2Συνολικά Κυβερνητικά φορολογικά έσοδα 2018: 86.776 MEUR. Πηγή Eurostat: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_taxag&lang=en

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία ανάλυσης

κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος και σύμφωνα με το βραβευμένο με

βραβείο Νόμπελ - οικονομικό μοντέλο «εισροών-εκροών».
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ESG/CSR Raters 

Επίδοση της MYTILINEOS Στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και σχόλια

ESG: 3,9/5
• Μέση επίδοση υποτομέα δραστηριότητας: 2,4

• Μέση επίδοση κλάδου: 2,4

ESG Controversies: Green

UNGC Compliance: Pass

(Η MYTILINEOS δεν περιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στο δείκτη

MSCI ESG Ratings)

Environment: 2/10

Social: 2/10

Governance: 4/10

(Κλίμακα: 1 καλύτερο επίπεδο δημοσιοποίησης & χαμηλότερος 

κίνδυνος – 10 χειρότερο επίπεδο δημοσιοποίησης & υψηλότερος 

κίνδυνος σε σύγκριση με τις εταιρείες του κλάδου)

ESG:     63,7/100 

UNGC:  60,2/100

• Μέση παγκόσμια ESG επίδοση: 49,31

• Μέση παγκόσμια UNGC επίδοση: 52,19

ESG Disclosure: 59,9/100
• P1 ανάμεσα σε 78 ελληνικές εταιρείες

• P147 ανάμεσα σε 3,000 εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο

ESG-CSR: 63/100

• P2 ανάμεσα σε 69 ελληνικές εταιρείες (+2P) 

• P293 ανάμεσα σε περισσότερες από 18.000 εταιρείες σε 

παγκόσμιο επίπεδο (+451P)

B-/A
• Μέση επίδοση κλάδου: C

• Μέση επίδοση περιοχής: C

Advanced Level

Συχνότητα Ατυχημάτων με 

διακοπή εργασίας
-84%
(v.s.2018)

2019Δείκτες ESG (Ενδεικτικά)

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ
+55%

(v.s.2018)

Άντληση Νερού από Δημόσιες 

επιχειρήσεις νερού
-25%
(v.s.2018)

Δείκτης κινητικότητας 

εργαζομένων
-11%
(v.s.2018)

Ώρες εκπαίδευσης εργαζομένων +36%
(v.s.2018)

Κοινωνικές επενδύσεις +51%
(v.s.2018)

Στερεά απόβλητα που 

επαναχρησιμοποιήθηκαν ή 

ανακυκλώθηκαν

18%

Μείωση ειδικών εκπομπών CO2
1 -1,8%

(v.s.2018)

1 t CO2 (scope 1+2) / TJ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
2 t CO2 (scope 1+2) / t παραγωγής αλουμινίου

Ειδικές εκπομπές CO2
2 +2,1%

(v.s.2018)

Παραγωγή στερεών αποβλήτων -7,5%

Η ESG Επίδοση της MYTILINEOS (1/2) 
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ESG & UNGC Scores

MYTILINEOS

vs. 

Διεθνείς Εταιρείες

Η ESG Επίδοση της MYTILINEOS (2/2) 

✓Το ESG Score μετρά το πόσο καλά οι εταιρείες διοικούνται: Εντοπίζει βιώσιμες εταιρείες που είναι πιο κοντά στο να

παρουσιάσουν καλύτερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα, με βάση τις αρχές της χρηματοοικονομικής ουσιαστικότητας.

✓ Το UNGC Score αξιολογεί τις εταιρείες σχετικά με αυξημένους κίνδυνους δυσφήμισης: Αναλύει εταιρείες βασισμένες

στις τέσσερις βασικές αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (GC): ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά

δικαιώματα, περιβάλλον και καταπολέμηση της διαφθοράς.

➢ Σε σύγκριση με διεθνείς εταιρείες και ανταγωνιστές, η MYTILINEOS παρουσιάζει κορυφαία επίδοση, ξεπερνώντας τα ESG & UNGC

Scores των περισσότερων εταιρειών

Πηγή: Arabesque S-Ray ( ΙΑΝ 24, 2020)
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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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