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Ευρωπαϊκή Πίστη
Χώρα:

Ελλάδα

Αριθμός Επένδυσης:

48021

Επιχειρηματικός Τομέας:

Ασφάλειες, Συντάξεις, Αμοιβαία Κεφάλαια

Κατηγορία Επένδυσης:

Ιδιωτική

Περιβαλλοντική κατηγορία:

FI

Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:

06 Απριλίου 2016

Στάδιο Επένδυσης:

Υπό διερεύνηση

Δημοσίευση παρόντος:

10 Μαρτίου 2017

Περιγραφή έργου
Η ΕΤΑΑ έχει προχωρήσει στην απόκτηση 15% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής
ασφαλιστικής εταιρείας Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη («Ευρωπαϊκή Πίστη») από την Τράπεζα
Πειραιώς.
Στόχοι έργου
Η EBRD με την εν λόγω επένδυση ενισχύει τις προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΑΕΓΑ
Ευρωπαϊκή Πίστη και στηρίζει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς. Η Ελληνική
ασφαλιστική αγορά είναι λιγότερο ανεπτυγμένη σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές και ως εκ
τούτου, η ΕΤΑΑ σχεδιάζει μια μακροχρόνια δέσμευση με την/στην Ευρωπαϊκή Πίστη.
Μεταρρυθμιστικά Οφέλη
Τα μεταρρυθμιστικά οφέλη προέρχονται από τα εξής:
 Ανταγωνισμός στον ασφαλιστικό τομέα
 Καθορισμός προτύπων σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και την εταιρική
συμπεριφορά
Πληροφορίες Πελάτη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια πολυκλαδική ασφαλιστική εταιρία, που κατέχει ηγετική θέση στην
εγχώρια ασφαλιστική αγορά και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Το 2015
με συνολικά εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα ύψους €167 εκατ. βρισκόταν μέσα στις 10
μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα.
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη
Κατηγορία FI. Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Πίστης θεωρούνται γενικά χαμηλού κινδύνου από
περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης. Η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη έχει εξετάσει
πληθώρα περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής
τους με τις Προδιαγραφές Απόδοσης (PRs) 2, 4 και 9. Όσον αφορά τις Προδιαγραφές Απόδοσης 2
και 4, η Ευρωπαϊκή Πίστη συμμορφώνεται πλήρως. Σχετικά με την Προδιαγραφή Απόδοσης 9, η
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Ευρωπαϊκή Πίστη θα χρειαστεί να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου της EBRD για τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Τεχνική Συνεργασία
Καμία
Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία
Γεώργιος Γκούσκος
ggkouskos@europisti.gr
+30 210 8119655
+30 210 6841325
https://www.europaikipisti.gr/en/Home
Λεωφόρος Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα
Επιχειρηματικές ευκαιρίες
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία πελάτη.
Για κρατικά έργα, επισκεφθείτε το EBRD Procurement
Τηλ.: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Δημόσια Πολιτική Πληροφόρησης (PIP)
Η PIP καθορίζει με ποιον τρόπο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των
στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.
Κείμενο PIP
Μηχανισμός καταγγελιών Επενδύσεων (PCM)
Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Καταγγελιών Επενδύσεων (PCM) για να δώσει την
ευκαιρία ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή από
οργανώσεις σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν
προκαλέσει ή πιθανόν να προκαλέσουν ζημία.
Κανόνες Διαδικασίας PCM
Οποιαδήποτε καταγγελία σύμφωνα με το PCM μπορεί να κατατεθεί σύμφωνα με τα χρονικά
πλαίσια που καθορίζονται στους Κανόνες PCM. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM
(στο pcm@ebrd.com) για βοήθεια εάν είστε αβέβαιοι ως προς την καταλληλότητα της καταγγελίας
σας.
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