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Δελτίο Τύπου
Εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης CFA με θέμα «ESG Incorporation in the Greek Market»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2020 η πρώτη
εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης CFA (CFA Society Greece) για το 2020. Την εκδήλωση με θέμα
«ESG Incorporation in the Greek Market» παρακολούθησαν περισσότερα από 60 άτομα από
τράπεζες, ΑΕΔΑΚ, μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες κ.α., μεταξύ αυτών
και Μέλη της Ένωσης.
Ο ομιλητής της εκδήλωσης και στέλεχος του οργανισμού PRI (Principles for Responsible
Investment), κ. Felix Soellner, ανέλυσε τις τεχνικές ενσωμάτωσης των παραγόντων ESG στην
ανάλυση επενδύσεων, συζήτησε για τα εργαλεία και τα πλαίσια εφαρμογής που διαθέτουν οι
επενδυτές κι ανέφερε πρακτικά παραδείγματα για τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων όπου η ανάλυση ESG έχει εφαρμογή.
Στην εισαγωγή του, ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Λουκάς Δέδες, CFA τόνισε την αυξανόμενη
σημαντικότητα των παραγόντων ESG για κυβερνήσεις, επενδυτές, ιδιοκτήτες στοιχείων
ενεργητικού, διαχειριστές κεφαλαίων και οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας. Ανέφερε επίσης ότι η ανάλυση ESG αποτελεί προτεραιότητα για το CFA Institute,
το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη θεμάτων ESG καθώς και την προώθηση σχετικών προτύπων
αναφορών και διαφάνειας.
Σε διεθνές επίπεδο, ο επενδυτικός κλάδος δείχνει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για την
ανάλυση ESG (Environmental, Social and Governance) και τα στελέχη του επενδυτικού κλάδου
θα πρέπει να επιδεικνύουν καλές γνώσεις στις επενδυτικές τεχνικές καθώς και στην ανάλυση
των επιμέρους παραγόντων ESG.
Οι επενδυτές που ενσωματώνουν στην ανάλυσή τους στοιχεία ESG, στοχεύουν σε εταιρείες
που αποδεικνύουν αυξημένη πειθαρχεία στην ενσωμάτωση των εν λόγω χαρακτηριστικών στο
επιχειρησιακό τους μοντέλο.
Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο και το Hellenic Bankers
Association – UK.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
ηλεκτρονική διεύθυνση: press@cfa.gr.

-ΤΕΛΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ CFA (CFA Society Greece) είναι το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA
Institute στην Ελλάδα. Αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση που απαρτίζεται από στελέχη που
δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των
επαγγελματιών της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, και να προάγει το ύψιστο επίπεδο
επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας
του CFA Institute. To CFA Institute είναι ο παγκόσμιος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που
απονέμει τον τίτλο CFA.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cfa.gr .

