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STANDARD & POOR’s  -  ΜΕΤΑΧΟΛΝΤΙΝΓΚ

Ειδική Εκδήλωση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών,  10/02/2005

Παρουσίαση Έρευνας για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα

Δελτίο Τύπου

H STANDARD & POOR’S σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα στον
τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, ΜΕΤΑΧΟΛΝΤΙΝΓΚ, παρουσίασαν σε ειδική
εκδήλωση την εμπεριστατωμένη τους έρευνα για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα,
με τίτλο “Corporate Governance in Greece”. H παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην Ένωση
Θεσμικών Επενδυτών, την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2004, και συμμετείχαν εκπρόσωποι των
εισηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο εταιριών, των θεσμικών επενδυτών, καθώς και
των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η εν λόγω έρευνα ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της STANDARD &
POOR’S και της ΜΕΤΑΧΟΛΝΤΙΝΓΚ, ενώ συγγραφείς της ήταν οι κ.κ. Nick Bradley,
Managing Director & European Practice Leader for Standard & Poor's Governance Services,
Κωνσταντίνος Λυγίζος και Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, αναλυτές της ΜΕΤΑΧΟΛΝΤΙΝΓΚ.
Η δομή της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα μέρη: την υποδομή της Ελληνικής
Κεφαλαιαγοράς, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τις υποχρεώσεις των
εισηγμένων εταιριών σε επίπεδο πληροφόρησης των επενδυτών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το β’ εξάμηνο του 2004 και διαπραγματεύεται το επίπεδο
της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς θεσμικού και νομικού
πλαισίου, όσο και από πλευράς της υποδομής που παρέχεται στις εταιρίες, ώστε να
λειτουργήσουν με γνώμονα το συμφέρον των συμμετεχόντων. Η έρευνα αυτή απευθύνεται
σε όλους τους μετόχους των εισηγμένων εταιριών, καθώς και στους υποψήφιους επενδυτές
στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις διεθνείς αγορές μετοχών, τόσο
οι θεσμικοί όσο και οι ιδιώτες επενδυτές έχουν καταστήσει το βαθμό ικανοποίησης των
αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης από τις εισηγμένες εταιρίες ως ένα από τα βασικά τους
κριτήρια στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων.

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος Φουρλής θα αποτελέσει την πρώτη Ελληνική εισηγμένη εταιρία,
η οποία πρόκειται να αξιολογηθεί από τη STANDARD & POOR’S σε επίπεδο εταιρικής
διακυβέρνησης, ενώ σοβαρό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλες εισηγμένες στο
Ελληνικό Χρηματιστήριο εταιρίες.

Στη διάρκεια της παρουσίασης τονίσθηκαν τόσο οι βασικές αρχές της εταιρικής
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διακυβέρνησης, όσο και οι διεθνείς τάσεις που παρατηρούνται σήμερα στην προσπάθεια των
επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε ζητήματα υγιούς και ισορροπημένης εταιρικής
κουλτούρας.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι η συνδυασμένη δράση της διοίκησης της εταιρίας
(Management), του Διοικητικού της Συμβουλίου (Board of Directors), και των μετόχων της
(Shareholders) με σκοπό να πιστοποιηθεί το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες -
ενδιαφερόμενα μέρη στην εν λόγω εταιρία θα έχουν δίκαιη συμμετοχή στα κέρδη της, καθώς
και στα περιουσιακά της στοιχεία. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι κυρίως το Διοικητικό
Συμβούλιο, τα ανώτατα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, οι μέτοχοι (θεσμικοί και
ιδιώτες), και τέλος όλα τα υπόλοιπα επηρεαζόμενα από την πορεία της εταιρίας μέρη,
δηλαδή οι πιστωτές, οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, καθώς και το κοινωνικό σύνολο.

Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει την ανάγκη των συμμετεχόντων στις αγορές μετοχών να
ενημερωθούν με εμπεριστατωμένο τρόπο για τον κίνδυνο που συνοδεύει τις εισηγμένες
εταιρίες σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να λάβουν με μεγαλύτερη
ασφάλεια τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι εισηγμένες
εταιρίες έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι λειτουργίες τους σε
σύγκριση με την άριστη πρακτική που πρέπει να εφαρμόζεται, προκειμένου να βελτιώνουν
τις δομές τους, αλλά και τους μηχανισμούς των διοικητικών τους αποφάσεων.

Η STANDARD & POOR’S μέσω της αξιολόγησης των εισηγμένων εταιριών σε επίπεδο
εταιρικής διακυβέρνησης βοηθάει τόσο τους επενδυτές όσο και τις ίδιες τις εταιρίες να
βελτιώνουν τη θέση τους μέσα στο ευρύτερο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον που
δραστηριοποιούνται. Οι μεν επενδυτές αποκτούν τη δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης
των εταιριών και των μετοχών τους, κατανόησης των διοικητικών τους λειτουργιών, της
διαφάνειας της πληροφόρησης, αλλά και της ευαισθητοποίησης των ίδιων των εισηγμένων
εταιριών απέναντι στα συμφέροντα των μετόχων και ιδιαίτερα των μετόχων μειοψηφίας. Οι
δε εισηγμένες εταιρίες είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης της
STANDARD & POOR’S ως ένα μέσο βελτίωσης των λειτουργιών τους, διαφοροποίησής
τους από την υπόλοιπη αγορά, μεγαλύτερης ανταπόκρισής τους απέναντι σε θέματα
εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και ως ένα μέσο παροχής επιπρόσθετης πληροφόρησης
προς τους επενδυτές και πιστωτές τους.
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