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• Επενδεδυμένα ESG κεφάλαια
• 2022: $41 τρις
• 2025: $50 τρις
• 1/3 των συνολικών κεφαλαίων

• Ευρώπη vs ΗΠΑ
• Κωδικοποίηση ESG κριτηρίων

• Γιατί το G > ES

• Το G ρυθμίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα, το ES αφορά στον αντίκτυπο της
• Υιοθέτηση του ES μέσω του G
• Stock-specific Event-Risk (επηρεάζει άμεσα την τιμή της μετοχής) vs διάβρωσης τιμής μετοχής
• Μεγαλύτερη βαρύτητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ισόρροπη βαρύτητα μακροπρόθεσμα
• Starting point των επενδυτικών αποφάσεων υιοθέτησης ESG, ως βασικός μη 

χρηματοοικονομικός παράγοντας που επηρεάζει τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
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The G in ESG:

Why governance matters to investors 



• Εισροή $20 τρις σε ESG επενδύσεις στις επόμενες 2 δεκαετίες
• 5000% αύξηση σε θέματα ΕΔ που εγείρουν οι επενδυτές από το 2009 έως το 2019
• 70% του συνόλου των αιτημάτων αφορούν σε ΕΔ ζητήματα
• Προϋπόθεση επένδυσης/βασικό στοιχείο due diligence

• 70% των εταιρικών data δεν μπορούν να αξιολογηθούν χωρίς ESG δεδομένα
• Θετική συσχέτιση με την τιμή της μετοχής

• Σε εισηγμένες – προσβάσιμες πληροφορίες
• Μη εισηγμένες – private equity

• S&P 500 – 15% καλύτερη απόδοση σε 2ετία
• Απόδοση > 3 ποσοστιαίες μονάδες ανά έτος

• Ενδυνάμωση εμπιστοσύνης και χαμηλότερο risk premium 

• Αυξημένη πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια
• Μείωση κόστους κεφαλαίου (τραπεζικά δάνεια, ομόλογα -2%)
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• Προβλεψιμότητα και διαχείριση κινδύνων
• Risk profile, Exit strategy

• Σηματοδοτεί εγκαίρως earnings-per-share volatility και future-earnings risks

• S&P 500: 90% (15/17) των πτωχεύσεων 2005-2015 θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί!
• Τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα οφείλονται σε απουσία ΕΔ δομών

• Volkswagen, Enron κ.α.
• Ελληνική αγορά
• $534 δις κεφαλαιοποίησης χάθηκαν λόγω ESG σκανδάλων

• Διαφάνεια και δημοσιοποίηση στοιχείων
• Αποτελεσματικότερο decision making – Επιτευξιμότητα επιχειρησιακού στόχου
• Ενίσχυση εταιρικής επικοινωνίας και διακράτησης ταλέντου
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The G in Greek capital market



• Η συμμετοχή των μετόχων ως ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος ΕΔ
• Αυξανόμενη οικονομική ισχύς θεσμικών επενδυτών (ασφαλιστικά & συνταξιοδοτικά ταμεία 

τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες & investment funds, sovereign wealth funds, private equity 

funds, hedge funds, exchange traded funds)

• Σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες, συμμετοχή θεσμικών από 6% στα 1950 σχεδόν 63% το 2016
• Προώθηση ΕΔ στις εταιρίες στόχους
• Μετοχικός ακτιβισμός: Οργανωμένη παρέμβαση των μετόχων μειοψηφίας με στόχο τη διαφάνεια 

και προστασία συμφερόντων τους – de facto μηχανισμός ελέγχου κανόνων ΕΔ
• Άσκηση εποπτείας, λογοδοσίας και υπευθυνότητα
• Ιδιαιτερότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς: 

• Έλλειψη ενεργούς συμμετοχής θεσμικών επενδυτών
• Οικογενειακές επιχειρήσεις & διασπορά χωρίς ισχυρές μειοψηφίες
• Απουσία market και social discipline για ΕΔ, άσκησης ελέγχου και αντιμετώπισης 

κακοδιαχείρισης
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• ΗΒ και υπόλοιπη Ευρώπη υιοθετεί soft law και την αρχή “Comply or Explain”
• Ελάχιστη ΕΕ εναρμόνιση για πολιτική αμοιβών, ενεργή συμμετοχή μετόχων και μακροπρόθεσμη 

ενεργή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών
• Ο νόμος ν.4706 αυστηροποιεί και συστηματοποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο ΕΔ 

• Μεταθέτει διατάξεις του ήπιου δικαίου και των κανόνων χαμηλής δεσμευτικότητας (βέλτιστες 
πρακτικές, κατευθυντήριες οδηγίες) στο πεδίου του θετικού αναγκαστικού δικαίου η 
παράβαση των οποίων επισύρει κυρώσεις

• Κριτήριο για επιμέτρηση προστίμων
• Επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
• Πρόκληση βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων της μειοψηφίας
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ΑΤΗΕΧ invests in ESG



• Ως εισηγμένη εταιρία
• Ομαλή προσαρμογή στον ν.4706/2020

• Πρότυπο εταιρίας σε θέματα ΕΔ
• MiFID II, BMR, EMIR, CSDR

• Ως διαχειριστής της ρυθμιζόμενης αγοράς
• Κοινωνικός ρόλος – Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση εταιριών – Διαμόρφωση εταιρικής 

κουλτούρας
• Πλαίσιο υποχρεώσεων vs Ηθικών δεσμεύσεων vs Δημιουργία αξίας
• Εισηγμένες και μη εταιρίες
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• Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ)
• Σύμπραξη με τον ΣΕΒ 2012 – ΕΕΤ – ΕΘΕ – ΕΕΣΥΠ 
• Φορέας εγνωσμένου κύρους, ΕΚΕΔ Ιουνίου 2021 (“Comply or 

Explain”)

• Δημοσίευση του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG

• Εργαλείο για αποτελεσματική δημοσιοποίηση ESG δεδομένων
• Μελέτη για το επίπεδο δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG από τις 

εισηγμένες εταιρίες
• ΕΘΕ – ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
• Βελτίωση δημοσιοποίησης από 2020 σε 2021

12



• ATHEX ESG Δείκτης
• Παρακολουθεί χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων που 

υιοθετούν ESG πρακτικές
• 35 εταιρίες τον Αύγουστο 2021, ήδη 48 σήμερα

• AXIA e-Shareholders’ Meeting
• Διαδικτυακή πλατφόρμα διεξαγωγής Γ.Σ. από απόσταση σε 

πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης
• Ταυτοποίηση, ψηφοφορία, καταγραφή και καταμέτρηση ψήφων, 

προώθηση ενεργούς συμμετοχής
• ATHEX Bonds GREENet

• Ειδική πληροφοριακή ενότητα για εισηγμένα στο Χ.Α. ομόλογα 
που ακολουθούν διεθνώς προσδιορισμένα πρότυπα για 
χρηματοδότηση Green/Social/Sustainable έργων
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• Σήμα ισότητας SHARE

• Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
Φύλων

• 18 επιχειρήσεις με δράσεις για ενίσχυση ισότητας φύλων και 
συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

• Συμμετοχή στο Sustainable Stock Exchanges (SSE)

• Ηνωμένα Έθνη
• Διάχυση βέλτιστων πρακτικών για ενσωμάτωση και 

δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων
• ESG Executive Courses & Webinar “ESG - Winning in the long run”

• Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση οικοσυστήματος
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• Συνεργασία με HDB

• Μνημόνιο συνεργασίας για υιοθέτηση τεχνογνωσίας, 
καινοτομίας, παροχή χρηματοδοτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο 
του θεσμικού τους ρόλου για υποστήριξη της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας

• Εναλλακτική πιστοληπτική αξιολόγηση- Διεύρυνση Bankability

• Διαγωνισμός καινοτομίας με Elevate Greece - ESG Challenge 

Νικήτρια: Πλατφόρμα με ESG scoring εργαλείο μέσω δεικτών 
απόδοσης (KPIs)

• Εγγύηση δανείου για στήριξη καινοτομίας με 5% επιχορήγηση 
κεφαλαίου με την επίτευξη 3 ESG κριτηρίων
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Bloomberg Media / AXA IM, The value of corporate governance in a more sustainable world, April 2021

MSCI, Deconstructing ESG ratings performance, Risk and Return for E, S and G by Time Horizon, 

Sector and Weighting, June 2020

Bank of America Merrill Lynch, 10 reasons you should care about ESG, September 2019

Data/Statistical Sources:
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Σμαράγδα Ρηγάκου 
Legal Counsel, Head of Compliance Unit

Smaragda Rigakou

https://www.linkedin.com/in/smaragda-rigakou-99205336

