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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Νέα υπηρεσία ESG Metrics Report από τη EuroCharity 

σε συνεργασία µε τον Οίκο Έρευνας & Ανάλυσης VRS 

 

Μια νέα υπηρεσία εγκαινιάζει η EuroCharity για τα µέλη της, σε συνεργασία µε τον Οίκο Έρευνας & Ανάλυσης VRS (Valuation 

& Research Specialists). Η υπηρεσία µε την ονοµασία ESG Metrics Report (Environment, Social, Governance) απευθύνεται 

στις εισηγµένες εταιρείες-µέλη της EuroCharity και αποτελεί µια ηλεκτρονική αναφορά η οποία αποσκοπεί στην άρτια και 

συνοπτική ενηµέρωση των stakeholders και για την οικονοµική και αειφόρο επίδοση των εταιρειών.  

Η ειδική αναφορά αναλύει την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονοµική επίδοση των εταιρειών µε βάση χρηµατιστηριακά 

στοιχεία, ετήσιες οικονοµικές αναφορές καθώς και απολογισµούς υπευθυνότητας των εταιρειών. Μέσα από ειδικούς πίνακες 

και διαγράµµατα, προσφέρει µια συνολική εικόνα για την εταιρεία, και στοιχειοθετεί το υπεύθυνο προφίλ της, δηµιουργώντας 

έτσι µια πολύτιµη βάση δεδοµένων για τους κοινωνικούς εταίρους.  

Ανάµεσα στα στοιχεία που περιλαµβάνει η ηλεκτρονική αναφορά είναι: Τιµή µετοχής, συγκριτική παράθεση της οικονοµικής 

αξίας, της κερδοφορίας, των περιβαλλοντικών επενδύσεων αλλά και του ανθρώπινου κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα 

τελευταία τρία έτη.    

Η νέα υπηρεσία αφορά σε εταιρικά µέλη της EuroCharity, ενώ είναι διαθέσιµη και στα portal www.eurocharity.gr/en και 

www.eurocharity.eu.   

Με τη νέα αυτή υπηρεσία η EuroCharity απαντά, σε συνεργασία µε ένα εξειδικευµένο οίκο όπως η VRS, στις διεθνείς τάσεις 

αειφορίας και στην ανάγκη για ολοκληρωµένη προβολή χρηµατοοικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στοιχείων, 

αναγκαία για την κατανόηση της ανάπτυξης και της θέσης της επιχείρησης στο υφιστάµενο οικονοµικό περιβάλλον και τη 

δηµιουργία βιώσιµης αξίας µακροπρόθεσµα.  

 
ΤΕΛΟΣ 

 
 

Για τη EuroCharity 
 
Η εταιρεία EuroCharity, µε γραφεία σε Αθήνα και Βρυξέλλες, έχει σκοπό να προσφέρει καινοτόµες on-line και off-line υπηρεσίες σε θέµατα 
που σχετίζονται µε την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονοµία, την αειφόρο ανάπτυξη και την επιχειρηµατική αριστεία. Στα µέλη της 
περιλαµβάνονται εταιρείες, µη κυβερνητικές και µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δηµόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης, επαγγελµατικά σωµατεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Οι ηλεκτρονικοί οδηγοί Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και Πράσινης Οικονοµίας λειτουργούν στο www.eurocharity.gr για το ελληνικό κοινό και στο www.eurocharity.eu σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (European portal), τα οποία είναι κλιµατικά ουδέτερα. Tο ηλεκτρονικό newsletter, η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων 
εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members, η ετήσια έκδοση EuroCharity Yearbook και το Sustainability Forum συµβάλλουν στη 
δυναµικότερη προβολή του κοινωνικού και περιβαλλοντικού έργου των μελών της EuroCharity χτίζοντας γέφυρες μεταξύ αυτών, 
της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούν. 
 

www.eurocharity.gr / www.eurocharity.eu 

 

 



Για τη VRS 

Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης «VRS» δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε 
εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. 
Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και αποτίμησης εταιριών, μέσω της 
συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης όλων των χρηματοοικονομικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές χρήματος και 
κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου «VRS» διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας 
καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, με παράλληλη εξειδίκευση στους τομείς της ανάλυσης και 
αποτίμησης εισηγμένων και μη εταιριών.  

 
www.valueinvest.gr 


