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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η ΕΛΙΝΟΙΛ TRUE LEADER της ICAP για 7η συνεχόμενη χρονιά 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, έλαβε την τιμητική διάκριση «TRUE LEADER» στα 

βραβεία θεσμός της ICAP. Επίτευγμα για το οποίο ελάχιστες εταιρίες έχουν διακριθεί μέχρι 

σήμερα. Συγκεκριμένα, η ICAP αναγνωρίζει τις εταιρίες και ομίλους ΤRUE LEADERS, με βάση 

το αν πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια: 

• Να συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρίες ή στους 200 πιο κερδοφόρους 

ομίλους για το 2019. 

• Να συγκαταλέγονται στις 500 εταιρίες ή 150 ομίλους με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού 

και να έχουν αυξήσει κατά το 2019 το προσωπικό τους σε σχέση με το 2018. 

• Να βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου τους με βάση τον κύκλο εργασιών τους. 

• Να έχουν υψηλό «ICAP Credit Score» (διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας). 

Ενάντια στην αβεβαιότητα και εν μέσω αρνητικών συγκυριών, οι επιδόσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ την 

κατατάσσουν μεταξύ των λίγων εταιριών οι οποίες υπερπήδησαν τον πήχυ που η ICAP έθεσε 

για το 2019 σε μεγάλο ύψος, γι΄ αυτό και η διάκρισή της αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με 

ένα πανελλαδικό δίκτυο 620 πρατηρίων. Συγχρόνως εδώ και δεκαετίες κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο του εφοδιασμού των 

βιομηχανικών μονάδων με καύσιμα και λιπαντικά. Παράλληλα, δραστηριοποιείται με σημαντικές επενδύσεις σε όλες τις μαρίνες της 

Ελλάδος στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, αλλά και στην εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας με λιπαντικά. Εξυπηρετεί έναν 

μεγάλο αριθμό οικιών και κτηρίων με πετρέλαιο θέρμανσης, διαθέτοντας έναν ιδιόκτητο στόλο βυτιοφόρων για τον σκοπό αυτό. Τα 

τελευταία χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει αναπτύξει μια πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, πουλώντας πετρελαιοειδή προϊόντα σε 4 

Ηπείρους και σήμερα συγκαταλέγεται σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς της χώρας. Προετοιμάζεται έγκαιρα για τις τεράστιες 

αλλαγές στον ενεργειακό χώρο, προχωρώντας με πολύ δυναμικά βήματα στην ανάπτυξη πωλήσεων στην αγορά του ηλεκτρικού 

ρεύματος και φυσικού αερίου. 


