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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (1/2)
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών
εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής
διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, 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 2020.

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη
χρήση 2020.
5. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και
απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
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Θέματα Ημερήσιας Διάταξης (2/2)
8. Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση
παραιτηθέντος.
9. Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου.
10.Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της
– Ανάκληση μέλους Επιτροπής Ελέγχου.
11.Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019
πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
12.Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.
13.Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.
14.Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών
για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε επέκταση παραγωγικής
δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου.
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Κυριότερα Γεγονότα 2020
•

Ανάδειξη του RSD ως νέου αυτόνομου Τομέα Δραστηριότητας, κατόπιν της τυπικής ολοκλήρωσης της εξαγοράς
του υπόλοιπου 50% της θυγατρικής METKA EGN.

•

Ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, συνολικής
ισχύος 47MW, έναντι τιμήματος €45,8 εκατ.. Είναι η πρώτη συναλλαγή του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών
έργων που αναπτύσσονται, κατασκευάζονται και διατίθενται προς πώληση.

•

Έγκριση έναρξης προγράμματος επαναγοράς μετοχών (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου) από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση.

•

Ολοκλήρωση σημαντικών συμφωνιών για μακροπρόθεσμη σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου. Η σύμβαση
προβλέπει ετήσιες παραδόσεις φυσικού αερίου για την περίοδο έως το 2030.

•

Πρόωρη κατά δύο χρόνια αποπληρωμή ομολόγου, ύψους €300 εκ. (αρχική ημερομηνία λήξης, Ιούνιος 2022).

•

Ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του Τομέα Έργων EPC – METKA σε έναν νέο, σύγχρονο Τομέα, τον Τομέα
Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions - SES BU)

•

Ο Τομέας SES αναλαμβάνει ως επικεφαλής κοινοπραξίας τη μελέτη /προμήθεια/ κατασκευή μονάδας ενεργειακής
αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility, Cheshire Αγγλίας), δυναμικότητας 400.000 τόνων μη
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά έτος.
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Ανάληψη ισχυρών δεσμεύσεων ESG - Νέοι φιλόδοξοι στόχοι μείωσης CO2, με
ορίζοντα την επίτευξη Ουδέτερου Αποτυπώματος Άνθρακα έως το 2050
Επιδιώκουμε την επιχειρηματική
μας επιτυχία, παράλληλα με τη
μακροχρόνια δέσμευσή μας στη
Βιώσιμη Ανάπτυξη.

-30% μείωση
Στόχοι* →

των συνολικών
εκπομπών CO2

(κατηγορίας 1 & 2)

SES & RSD

→

2030

Ουδέτερο
αποτύπωμα
άνθρακα

Ηλεκτρική Ενέργεια &
Φυσικό Αέριο

→

2050

✓ Ενσωματώνουμε περαιτέρω την έννοια της
βιωσιμότητας στο DNA μας.
✓ Θέτουμε τα κριτήρια ESG στον πυρήνα της,
στρατηγικής, της λήψης αποφάσεων και των
λειτουργιών μας.

Μεταλλουργία

✓ Δεσμευόμαστε στη συνεχή παρακολούθηση,
δημοσιοποίηση και διαφάνεια των επιδόσεών
μας.

-65% μείωση
Στόχοι*
ανά Τομέα
Επιχειρηματικής →
Δραστηριότητας
έως το 2030

Ουδέτερο
αποτύπωμα
άνθρακα

-50% μείωση
των ειδικών
εκπομπών CO2 ανά
παραγόμενη MWh

των συνολικών
εκπομπών CO2

(κατηγορίας 1 & 2)

Υποστηρίζουμε την επίτευξη των πιο
συναφών, με τις δραστηριότητες μας,
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ,
έως το 2030.

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

* Σε σχέση με τα επίπεδα του 2019
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ισχυρές επιδόσεις παρά τις προκλήσεις της πανδημίας
Ιστορική εξέλιξη EBITDA ανά Τομέα Δραστηριότητας (εκατ. €)

Διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο με έντονο εξωστρεφές προφίλ που διασφαλίζει
ανάπτυξη και ανθεκτικότητα
Σημείωση: Δεν απεικονίζονται τα «Άλλα» στοιχεία EBITDA
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Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 2020
Ισχυρή επίδοση, με το EBITDA να παραμένει στα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με το στόχο που είχε τεθεί από
τον CEO στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους

(ποσά σε εκ. €)

2020

2019

Δ%

Κύκλος Εργασιών

1.898,6

2.256,1

-16%

EBITDA

315,2

313,2

1%

Καθαρά κέρδη

128,9

144,9

-11%

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,9129

1,014

-10%

Περιθώρια (%)

2020

2019

Δ(bps)

EBITDA

17%

14%

-272

Καθαρά κέρδη

7%

6%

37

Το 2020 η Εταιρεία αξιοποίησε στο έπακρο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τις συνέργειες ανάμεσα
στους Τομείς Δραστηριότητας, εντατικοποίησε τις δράσεις βελτιστοποίησης κόστους και με βασικό μοχλό
τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατόρθωσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην
πανδημία και να θέσει στέρεες βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη τα αμέσως επόμενα έτη.
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Συνεπής μερισματική πολιτική

Η πρόταση για τη διανομή μερίσματος παραμένει η ίδια με πέρυσι
(0,36 €/μετοχή, προσαρμοσμένη για τις ίδιες μετοχές),
αυξάνοντας το ποσοστό των διανεμόμενων κερδών κατά 16%,
σε 41% από 35,5% το 2019.
Διατήρηση σταθερού μερίσματος παρά την πανδημία
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Τομέας Ηλεκτρικής
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
Σημαντικότερα Γεγονότα Περιόδου
Η μεγαλύτερη ιδιωτική
καθετοποιημένη Εταιρεία
Ηλεκτρικής Ενέργειας &
Φυσικού Αερίου

• Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2020, παρά τη μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (-4,1%)
λόγω της πανδημίας, αλλά και των κατά 30% χαμηλότερων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά (ΟΤΣ).
• Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας
ανήλθε σε 6,07 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,1% της συνολικής ζήτησης.
• Το μερίδιο της MYTILINEOS επί των συνολικών εισαγωγών Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, ανήλθε σε

36% ενώ το αντίστοιχο μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 72%.
• Η PROTERGIA συνέχισε να ισχυροποιεί τη θέση της ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος, ιδιώτης
προμηθευτής, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς στο 7,7% από 5,5% στα τέλη του 2019, εκπροσωπώντας
περισσότερους από 285.000 πελάτες στα τέλη του 2020 στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο.
• Συνεχίζεται η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT)
826 MW σύμφωνα με τον αρχικό χρονοδιάγραμμα. Η νέα μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το
Δ’ τρίμηνο του 2021.
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Τομέας Ηλεκτρικής
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου
EBITDA

Κύκλος Εργασιών

+55%

(ποσά σε εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Περιθώρια EBITDA

(ποσά σε εκατ. €)

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προμήθεια Φυσικού Αερίου
ΑΠΕ
Σύνολο

272,4

320,4

114,5

55,7

42,0%

17,4%

439,7

387,4

-3,9

0,6

-0,9%

0,2%

163,8

246,3

7,0

14,1

4,3%

5,7%

51,1

42,0

39,2

30,5

76,8%

72,7%

927,0

996,1

156,8

100,9

16,9%

10,1%
12

Τομέας Μεταλλουργίας

Σημαντικότερα Γεγονότα Περιόδου
Παραγωγός Αλουμίνας &
Αλουμινίου με το
χαμηλότερο κόστος στην
Ευρώπη

• Παρά το αδύναμο περιβάλλον τιμών, ο Τομέας Μεταλλουργίας επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα,
διατηρώντας τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας του στα υψηλά επίπεδα του 2019.
• Συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση του κόστους, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση
του κόστους παραγωγής κατά περίπου 25% στην αλουμίνα και περίπου 20% στο πρωτόχυτο
αλουμίνιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

• H παραγωγή ανακυκλωμένου αλουμινίου αυξήθηκε κατά 64% το 2020, στους 43 χιλ. τόνους.
• Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ERA 250 μέχρι το τέλος του 2021, η συνολική παραγωγή
αλουμινίου θα ανέλθει στους 250 χιλ. τόνους, εκ των οποίων το 26% θα προέρχεται από
ανακυκλωμένο αλουμίνιο, συνεισφέροντας τα μέγιστα στη μείωση του περιβαλλοντικού

αποτυπώματος.
• Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους με την ονομασία «Ήφαιστος»,
το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2021, με τον συνολικό στόχο να ανέρχεται σε €60 εκατ., εκ
των οποίων €35 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση και τα

υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.
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Τομέας Μεταλλουργίας

Συνολικοί όγκοι παραγωγής (σε χιλ. τον.)

Αλουμίνιο

(ποσά σε εκατ. €)

Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Περιθώρια EBITDA

(ποσά σε εκατ. €)

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Αλουμίνα

117,5

145,3

45,3

44,1

38,6%

30,4%

Αλουμίνιο

379,2

442,4

88,0

117,0

23,2%

26,5%

2,5

6,5

2,7

3,1

107,9%

48,0%

499,3

594,2

136,1

164,3

27,3%

27,6%

Άλλο
Σύνολο

Αλουμίνα
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Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων
Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας
Σημαντικότερα Γεγονότα Περιόδου
Στρατηγική εστίαση στην
κατασκευή
φωτοβολταϊκών και
έργων αποθήκευσης
ενέργειας

• Ο Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

αναδείχθηκε σε αυτόνομο Τομέα

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, σηματοδοτώντας τη στρατηγική εστίαση της Εταιρείας στην
παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών έργων και αποθήκευσης ενέργειας, τόσο μέσω της κατασκευής
έργων για τρίτους, όσο και μέσω της δικής της πλατφόρμας ανάπτυξης και κατασκευής
φωτοβολταϊκών έργων.
• Ολοκληρώθηκε

η

πώληση

χαρτοφυλακίου

φωτοβολταϊκών

πάρκων

στη

Βόρεια

και

Κεντρική Ελλάδα, συνολικής ισχύος 47MW, έναντι τιμήματος €45,8 εκατ.. Είναι η πρώτη συναλλαγή
του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων που αναπτύσσονται, κατασκευάζονται και διατίθενται
προς πώληση.
• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο μεγάλων έργων στην Ισπανία και τη Χιλή, 300MW και 170 MW
αντίστοιχα. To έργο «Talasol» στην Ισπανία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που κατασκευάστηκαν στην
Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο, ενώ το «Atacama Solar Project» στη Χιλή είναι το δεύτερο μεγαλύτερο
στη χώρα.

15

Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων
Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Pipeline EPC & BOT
Pipeline EPC (€ εκ.)

Pipeline ΒΟΤ (MW)

✓ H εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκά έργα παγκοσμίως αναμένεται να
αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια
✓ Η MYTILINEOS προσφέρει αξιόπιστες λύσεις καλύπτοντας όλες τις φάσεις
ανάπτυξης των συγκεκριμένων έργων.
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Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σημαντικότερα Γεγονότα Περιόδου
Ο Τομέας εστιάζει σε έργα
που προωθούν τους
στόχους της Ενεργειακής
Μετάβασης και της
Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Το 2020 αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς:
✓ ο πρώην Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών μετασχηματίζεται, με καινούρια
οργανωτική δομή και
✓εστιάζει πλέον σε έργα που προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της
Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και offgrid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εκτέλεση καινοτόμων first-of kind
ενεργειακών έργων.
• Ο Τομέας από το 4ο τρίμηνο του
αφετηρία

2020 έχει αρχίσει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα, με

την αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου εντός του 2020, την εκτέλεση των

υπαρχόντων συμβολαίων καθώς και την ανάληψη νέων έργων.
• Το 19% του ανεκτέλεστου υπολοίπου αφορά σε έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το υπόλοιπο των ήδη αναληφθέντων έργων ανήλθε σε €1.023 εκ.,
ενώ συνυπολογίζοντας και τα έργα που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο
συμβασιοποίησης το σύνολο ξεπερνάει τα €1,5 δισ.

38%

Συμβατικές Μονάδες

43%
Έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης

19%

Υποδομές

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων έργων ανά
χώρα
Χώρα
Ποσό (εκατ. €)
Ελλάδα
Λιβύη
Ηνωμένο Βασίλειο
Σλοβενία
Γερμανία
Αλγερία
Άλλο

Σύνολο

351
315
181
70
68
27
11

1.023
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Η MYTILINEOS έχει σταθερά
υψηλότερες αποδόσεις από την αγορά
Πληροφορίες τιμής μετοχής*
+339%

• Κεφαλαιοποίηση: €2,2 δισ.
• Αριθμός μετοχών: 142,891,161
• Ελεύθερη διασπορά: 73.5%
• Δείκτες: FTSE LARGE CAP 25

-48%

• Tickers: MYTIL.GA, MYTr.AT

* Τιμή κλεισίματος μετοχής στις 10/6/2021

Ρευστότητα
•Η

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

εκατ. €

2,9

• Κατατάχθηκε

4η το 2020 μεταξύ των εταιρειών
του FTSE Large Cap εκτός τραπεζών

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, Bloomberg.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ESG
2
0

Εταιρική Διακυβέρνηση

H MYTILINEOS έχει υιοθετήσει τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου
• Νέος Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος- Με
ενισχυμένο ρόλο
• 64% ανεξαρτησία –Συμμετοχή γυναικών 27%
• 100% Ανεξαρτησία στις Επιτροπές Ελέγχου και
Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων

• Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
• Νέα δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης με αυξημένη
διαφάνεια
• Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Επιτροπών του
• Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός διαδοχής
• Προληπτική και προοδευτική δράση της Εταιρικής
Διακυβέρνησης τα τελευταία 4 χρόνια

“Είναι σημαντικό να δράσουμε συνεισφέροντας στην
εθνική και παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής.

Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες εστιάζουν στη
δέσμευσή μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας
αποτύπωμα μέσω καινοτόμων, υπεύθυνων και
βιώσιμων πρακτικών με μετρήσιμα αποτελέσματα,
αλλά και να υιοθετήσουμε νέες μεθόδους που
ενισχύουν την προσήλωσή μας στη διαφάνεια της
εταιρικής διακυβέρνησης.
Πρωτοπορούμε λοιπόν καθώς η MYTILINEOS δείχνει
το δρόμο για μια πιο πράσινη και περιβαλλοντικά
φιλική βιομηχανία. Τη βιομηχανία του αύριο, βάσει
των δεικτών επίδοσης που εστιάζουν στο
Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση.”
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Turning Climate Action into an Opportunity Bloomberg 18 Φεβρουαρίου 2021

21

Νέα Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης σε 3 επίπεδα.
Δημιουργούμε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 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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Ισχυρή ESG επίδοση (Στοιχεία 2020)
CO2

Environmental
KPIs

Συνολικές απόλυτες εκπομπές
2020

NOx, SOx
Συνολικές εκπομπές 2020

Παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ

Έσοδα από βιώσιμα
προϊόντα1

(Scope 1 & 2)

(Ενδεικτικά)

-4%
σε σχέση με το 2019

-10%
σε σχέση με το 2019

+38%
σε σχέση με το 2019

Δείκτης συχνότητας
συνολικών ατυχημάτων2

Νέα Πολιτική
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

1η εκπαίδευση
προμηθευτών στη
Βιώσιμη Ανάπτυξη

(άμεσα εργαζόμενοι)

Social
KPIs (Ενδεικτικά)

0,53

Αποδοχή
>90%
Από όλες τις ομάδες των Κοινωνικών

ανά 200.000 ώρες εργασίας

μας Εταίρων

Ανεξαρτησία ΔΣ (Ποσοστό
ανεξάρτητων Μελών ΔΣ)

Πολυμορφία ΔΣ
(Ποσοστό γυναικών στο ΔΣ)

Governance
KPIs (Ενδεικτικά)

63%
Στοιχεία Απριλίου 2021

27%
Στοιχεία Απριλίου 2021

50
Βασικοί προμηθευτές
Μηδενική ανοχή σε
περιστατικά Διαφθοράς
& Δωροδοκίας

0
Περιστατικά ή οικονομικές
επιβαρύνσεις

23%
Ποσοστό επί των συνολικών εσόδων
της Εταιρείας για το 2020

€3,2 εκ. σε Κοινωνικές
Επενδύσεις

>24.000
Επωφελούμενοι από τα Κοινωνικά
μας προγράμματα & πρωτοβουλίες

Κώδικας Επαγγελματικής
Δεοντολογίας

0
Οικονομικές επιβαρύνσεις από
παραβιάσεις του Κώδικα
Επαγγελματικής Δεοντολογίας

1Βιώσιμα

προϊόντα: ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ανακυκλωμένο αλουμίνιο, έργα επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων και έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης
ενέργειας.
2 Εφαρμογή

νέας μεθοδολογίας υπολογισμού των δεικτών ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των καταγεγραμμένων περιστατικών ανά έτος, σύμφωνα με την έκδοση GRI
STANDARDS 2018.
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Αναγνώριση από τους σημαντικότερους ESG Raters
ESG Επιδόσεις (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020)
Η επίδοση της MYTILINEOS στο δείκτη ESG Risk Rating (30.0) κατατάσσει την Εταιρεία στο επίπεδο medium
risk. Η MYTILINEOS βρίσκεται στην 5η θέση ανάμεσα σε 107 εταιρείες της κατηγορίας «Industrial
Conglomerates» που αξιολογούνται από τη Sustainalytics.

Επίδοση της MYTILINEOS στο δείκτη ISS QualityScore: Environment 2 , Social 1, Governance 2

Επίδοση της MYTILINEOS στο δείκτη Water Security: B (Παγκόσμιος μέσος όρος: B)

Η MYTILINEOS καταλαμβάνει την 26η θέση ανάμεσα σε 264 εταιρείες της κατηγορίας «Industrial
Conglomerates» σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας βαθμολογία B+ (73/100).

Η MYTILINEOS κατατάσσεται στο 8% των εταιρειών με την υψηλότερη ESG επίδοση στην κατηγορία
«Industrial Goods and Products», σημειώνοντας βαθμολογία 4.1/5 .
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Ενισχύοντας τις επιδόσεις και τη διαφάνεια της ESG προσέγγισης
Οι δεσμεύσεις μας στις πιο σημαντικές ESG πρωτοβουλίες

H MYTILINEOS είναι η πρώτη
ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε
οικειοθελώς, στην επίσημη λίστα
υποστηρικτών
της
διεθνούς
πρωτοβουλίας “TCFD”. Η Εταιρεία
στοχεύει στην πλήρη προσαρμογή
της με τις σχετικές συστάσεις της
πρωτοβουλίας, για την κλιματική
αλλαγή, το 2022.

Η MYTILINEOS στοχεύει το 2023 να
επικυρώσει
και
επισήμως
με
επιστημονικά κριτήρια, μέσω της
πρωτοβουλίας Science Based Targets,
τους στόχους της για τη μείωση των
εκπομπών CO2.

Η MYTILLINEOS στοχεύει στην
σύνθεση
των
Προτύπων
Δημοσίευσης (SASB και GRI), στην
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του
έτους 2021, σχετικά με ζητήματα
βιωσιμότητας που ενδέχεται να
επηρεάζουν
την
οικονομική
κατάσταση ή τις λειτουργικές
επιδόσεις της.
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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

www.mytilineos.gr

