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Ο Οργανισμός CDP δημοσιεύει τη νέα κατάταξη για το κλίμα και τους υδάτινους πόρους:

Η Bayer επιβεβαιώνει την κορυφαία διεθνή θέση της
για την προστασία του κλίματος και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων
πόρων
Ο Dr. Klusik, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Bayer AG, δήλωσε «Θα συνεχίσουμε
να συμβάλουμε ακόμη πιο ενεργά στην προστασία του κλίματος και των υδάτινων πόρων».
Πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις του οργανισμού CDP για να καταλήξουν
σε επενδυτικές αποφάσεις.

Λεβερκούζεν 22 Ιανουαρίου 2019 – Ο διάσημος οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης
CDP κατέταξε τη Bayer για μία ακόμη φορά ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες διεθνώς
όσον αφορά στη βιωσιμότητα των στρατηγικών της σχετικά με το κλίμα και τους υδάτινους
πόρους. Στη συγκριτική μελέτη περίπου 2.400 εταιρειών ανά τον κόσμο, το CDP
αξιολόγησε τη στρατηγική τους προσέγγιση για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και
τον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το νερό.
Η Bayer κατέλαβε την πρώτη θέση και αξιολογήθηκε με «Α» την υψηλότερη βαθμολογία
τόσο για την προστασία του κλίματος όσο και για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων
πόρων. Η εταιρεία διατήρησε έτσι τις ήδη κορυφαίες βαθμολογίες της από τα προηγούμενα
έτη και στις δύο κατηγορίες. Το CDP συγκεντρώνει και αξιολογεί την πιο ολοκληρωμένη
συλλογή εταιρικών δεδομένων από τον κόσμο σχετικά με αυτούς τους δύο άκρως
σημαντικούς τομείς αειφορίας.
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διακριθούμε και πάλι από το CDP», δήλωσε ο Dr. Hartmut
Klusik, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG, αρμόδιος για θέματα Ανθρώπινου
Δυναμικού, Τεχνολογίας και Αειφορίας και προσέθεσε «Για όλους εμάς στη Bayer το κλίμα
και το νερό είναι δύο βασικοί τομείς της βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε
να συμβάλλουμε θετικά στην προστασία του κλίματος και των υδάτινων πόρων, αλλά και
στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που περιλαμβάνουν τη
λειψυδρία σε ορισμένα μέρη του κόσμου».
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Η Bayer εργάζεται συνεχώς για τη μείωση της εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου. Στη
στρατηγική της εταιρίας προς αυτή την κατεύθυνση, περιλαμβάνονται η βελτιστοποιημένη
ενεργειακή απόδοση, καινοτόμες διαδικασίες διεργασίας και η όλο και πιο αποδοτική
διαχείριση του νερού στις παραγωγικές διαδικασίες της εταιρίας. Ως εταιρεία Βιοεπιστημών,
προωθεί επίσης την εξοικονόμηση χρήσης φυσικών πόρων σε ολόκληρη την αλυσίδα
δραστηριοποίησης, από την παραγωγή μέχρι τη χρήση των προϊόντων της. Παράδειγμα
αυτού αποτελούν οι καινοτόμες λύσεις για τη γεωργία. Μεταξύ άλλων, η Bayer θέλει να
κάνει συστηματική χρήση των ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιοποίηση, η οποία επιτρέπει
την ακριβή χρήση των πόρων για βιώσιμη γεωργία.
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός CDP αναφέρει ότι κάθε χρόνο αξιολογεί τα δεδομένα των
εταιρειών σχετικά με το κλίμα και το νερό, εκ μέρους περισσότερων από 650 θεσμικών
επενδυτών, που αντιπροσωπεύουν σημαντικά κεφάλαια ύψους περίπου 87
τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον CDP, οι επενδυτές χρησιμοποιούν
αυτές τις πληροφορίες στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.cdp.net
ΤΕΛΟΣ

Σχετικά με την Bayer
Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των
Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και
οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία
αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι
προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά
υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Κατά το οικονομικό έτος 2017, ο Όμιλος απασχολούσε
περίπου 99.800 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι
επενδύσεις ανήλθαν σε € 2,4 δις ενώ οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη σε € 4,5 δις.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.bayer.com
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Bayer Ελλάς, επισκεφθείτε το www.bayer.gr.
Επικοινωνία
Σόνια Μουσαβερέ, Τηλ. +30 210 618 75 62
e-mail: sonia.mousavere@bayer.com
Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει συγκεκριμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και βασίζονται στις σημερινές
εκτιμήσεις και προβλέψεις της Διεύθυνσης του Ομίλου Bayer και των τμημάτων της. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι
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κίνδυνοι, αβεβαιότητες καθώς και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις από την
παρεχόμενη με το παρόν εκτίμηση, ως προς τα αποτελέσματα, την οικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη ή την απόδοση
της εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τις δημοσιευμένες εκθέσεις της Bayer, οι οποίες είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας www.bayer.com. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει καμία υποχρέωσή της για συνέχιση
παροχής δηλώσεων που να αναφέρονται στο μέλλον ούτε για προσαρμογή αυτών σε μελλοντικά γεγονότα και εξελίξεις.
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