
Δήλωση Βιωσιμότητας & Πολιτικής Αμοιβών

Η Generali επιδιώκει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη εντάσσοντας τη βιωσιμότητα στον πυρήνα των εργασιών της ως δια βίου εταίρος (Lifetime 
Partner) για τους ανθρώπους της, τους πελάτες και τους συνεργάτες της. 

Οι δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα είναι βασικός πυλώνας των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων της Generali, πλήρως συνυφασμένος με την 
πολιτική Αμοιβών του Ομίλου και το γενικότερο σύστημα κινήτρων και άρρηκτα συνδεδεμένος με τη δημιουργία βιώσιμης αξίας. 

Το σύστημα κινήτρων για τα Στελέχη του Ομίλου είναι βασισμένο σε μια προσέγγιση προαγωγής της αξιοκρατίας σε ένα πολυετές πλαίσιο, 
συνδυάζοντας αφενός ετήσιες μεταβαλλόμενες αμοιβές και αφετέρου αμοιβές στη βάση διάθεσης πακέτου μετοχών με ελάχιστη διάρκεια 
διακράτησης. Στο σύστημα αμοιβών και κινήτρων συμπεριλαβάνονται στρατηγικοί στόχοι βιωσιμότητας/ ESG* σύμφωνα και με τη Στρατηγική 
της Generali και τη στοχοθεσία για το κλίμα, όπως δημοσιεύθηκαν στην αγορά:

 n Τουλάχιστον 20% των ετήσιων μεταβαλλόμενων αποδοχών των ανώτατων στελεχών συνδέεται με τους στόχους του ESG* & KPIs που 
σχετίζονται με συγκεκριμένες πλευρές: Άνθρωποι (π.χ. Diversity & Inclusion index), Brand & Lifetime Partners (π.χ. relationship Net Promoter 
Score) και Sustainability (π.χ. % green and sustainable investments growth; % green and social products growth, ανάπτυξη ομάδων με κοι-
νωνική δράση στο πλαίσιο του The Human Safety Net);

 n το σύστημα αμοιβής στη βάση διάθεσης μετοχών με ελάχιστη διάρκεια διακράτησης ενδυναμώνει τη σύνδεση με τη δημιουργία μα-
κρόπνοης βιώσιμης αξίας.

Η πολιτική αμοιβών του Ομίλου λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας (sustainability risks) στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων για τις επενδύσεις, περιλαμβάνοντας επίσης συγκεκριμένες αναφορές στους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου που θέτουν το 
πλαίσιο για τους κινδύνους βιωσιμότητας στη λήψη αποφάσεων για τις επενδύσεις.

Η συνεχής βελτίωση του συνδέσμου μεταξύ της βιωσιμότητας και των αμοιβών είναι πρωταρχικός στόχος για τον Όμιλο μας. 
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* ESG: Environmental Social Governance
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