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Μιλάνο- Μέλος της Συμμαχίας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων,
Εθνών- Net-Zero Asset Owner Alliance, αποτελεί πλέον η Generali, της ομάδας
18 συνταξιοδοτικών ταμείων και ασφαλιστικών εταιρειών που δεσμεύονται να
μετατρέψουν τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια σε μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα,
μέχρι το 2050. Στόχος της παραπάνω πρωτοβουλίας είναι να αποφευχθεί η
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 1,5 °C, σύμφωνα με το στόχο
της διεθνούς συνόδου του Παρισιού για το κλίμα.
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Αυτό δεν θα επιτευχθεί μόνο μέσω απο-επενδύσεων, αλλά μέσω της στενής
συνεργασίας της Συμμαχίας με τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου, προκειμένου να
μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, υιοθετώντας φιλικές προς το
κλίμα πρακτικές και θέτοντας ιδανικά έναν στόχο για καθαρές-μηδενικής
εκπομπής αερίων άνθρακα επενδύσεις.
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται τα μέλη της Συμμαχίας
είναι πάνω από US $4,3 τρισεκατομμύρια.
Η Συμμαχία θα επικεντρωθεί το 2020 σε τρεις βασικούς τομείς: στην ανάπτυξη
μεθόδων μέτρησης και δημοσιοποίησης αυτών των στοιχείων, στην ανάπτυξη
συνεργασίας με το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών και στην υποστήριξη πολιτικών
που συντάσσονται με τους παραπάνω στόχους.
Ο Tim Ryan, Investment Officer και CEO Asset & Wealth Management, της
Generali δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μέλη της Συμμαχίας
Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων, Εθνών- Net-Zero Asset Owner
Alliance. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα στην περαιτέρω ευθυγράμμιση του
επενδυτικού μας χαρτοφυλακίου με τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις μας για
βιώσιμη ανάπτυξη. Ως οργανισμός αισθανόμαστε την ευθύνη της συμβολής στην
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2050».

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI
Η Generali είναι ένας ανεξάρτητος Ιταλικός Όμιλος ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων, με ισχυρή παρουσία παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1831 και συγκαταλέγεται μεταξύ των
κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών παγκοσμίως, με παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα
που ξεπέρασαν τα 66 δις ευρώ, το 2018. Με 71.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 61 εκατομμύρια
πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στη Δυτική Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία
στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Στρατηγικός στόχος της Generali
είναι να αποτελεί τον Δια Βίου Εταίρο- Lifetime Partner των πελατών, προσφέροντας καινοτόμες και
εξατομικευμένες λύσεις.
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