Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δραστηριοτήτων
2018
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει τη δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Δραστηριοτήτων της για το 2018.
Στην έκθεση παρατίθενται οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου για το έτος 2018, οι Αρχές Εταιρικής
Υπευθυνότητας που υιοθετεί η Τράπεζα, οι δράσεις και πρωτοβουλίες τις οποίες ανέλαβε το 2018,
καθώς και οι μελλοντικοί της στόχοι σύμφωνα με τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI). To
GRI ορίζει ένα κατανοητό πλαίσιο αρχών που διευκολύνουν τη δημοσιοποίηση και την επικοινωνία των
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για την Τράπεζα όσο και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Έκθεση ελέγχθηκε και διασφαλίσθηκε από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, γεγονός που καταδεικνύει τη
δέσμευση του Ομίλου στη διαφάνεια και εναρμόνιση με διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου δήλωσε: «Ο ρόλος του
χρηματοπιστωτικού τομέα στη διαμόρφωση του αύριο για τις οικονομίες και τις κοινωνίες είναι
κομβικός. Τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες, επομένως οι
τράπεζες καλούνται να διοχετεύσουν τη χρηματοδότηση αυτή προς μια αειφόρο και διατηρήσιμη
ανάπτυξη, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Συμφωνίας
του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή.
Όλοι εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες, ώστε η Τράπεζα να
ανταποκριθεί επάξια στις προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας και εργαζόμαστε για μια βιώσιμη
οικονομία, για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τις μελλοντικές γενεές».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου ανέφερε σχετικά: «Η
Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις
δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάκαμψη της οικονομίας.
Οι κύριοι στόχοι μας για το 2019 είναι: α) η ενίσχυση των πηγών εσόδων και η λειτουργική
αποτελεσματικότητα για τη δημιουργία διατηρήσιμης κερδοφορίας
β) η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού μέσω της συνεπούς εκτέλεσης του πλάνου μείωσης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων με ορίζοντα τους στόχους του 2021,
γ) η περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών μας αποθεμάτων, και
δ) η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.
Παραμένουμε εστιασμένοι στην εφαρμογή του σχεδίου μας, ανταποκρινόμενοι στις δεσμεύσεις και
τους επιχειρησιακούς μας στόχους, ενώ ταυτόχρονα προχωράμε δυναμικά την εξυγίανση του
ισολογισμού μας. Για το 2019, εργαζόμαστε για κερδοφόρο αποτέλεσμα και απόδοση για τους
μετόχους μας».

πηγή: businessnews.gr

23/07/2019

