














































SILVER SPONSOR

Η Henkel δραστηριοποιείται παγκοσμίως με ένα καλά ισορροπημένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Η εταιρεία κατέχει ηγετικές θέσεις με
τους τρεις επιχειρηματικούς τομείς της τόσο στο βιομηχανικό όσο και στον καταναλωτικό κλάδο χάρη στις ισχυρές μάρκες, τις καινοτομίες και τις
τεχνολογίες της.

Ο επιχειρηματικός τομέας Συγκολλητικών Τεχνολογιών της Henkel είναι ο ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς συγκολλητικών ενώ στους τομείς
Προϊόντων Ομορφιάς και Απορρυπαντικών προϊόντων, η εταιρεία κατέχει ηγετικές θέσεις σε πολλές αγορές και κατηγορίες ανά την υφήλιο.
Η Henkel έχει πίσω της 145 χρόνια επιτυχίας. Ως αναγνωρισμένος ηγέτης σε θέματα αειφορίας, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις πολλών
διεθνών δεικτών και κατατάξεων.

Απασχολεί περίπου 53.000 άτομα παγκοσμίως, μια ομάδα γεμάτη πάθος και διαφορετικότητα που την ενώνει μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα, ο
κοινός σκοπός για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας και οι κοινές αξίες. Μια ομάδα από 125 έθνη σε σχεδόν 80 χώρες. Περίπου το 85% των
εργαζομένων μας εργάζονται εκτός Γερμανίας, με περισσότερους από τους μισούς σε αναδυόμενες αγορές. Πιστεύουμε ότι μια εταιρική
κουλτούρα που εστιάζει στη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση του διαφορετικού είναι ο βασικός μοχλός δημιουργικότητας.

Στα πλαίσια της κουλτούρας μας για την αποδοχή και ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας, υποστηρίζουμε τη στρατηγική της μητρικής εταιρείας
και μαλιστα το 2019 η Henkel Ελλάς είναι ανάμεσα στις εταιρείες που υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας «Diversity Charter” για πρώτη
φορά στην Ελλάδα.



Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων,

καλύπτοντας τις ανάγκες άνω του 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» ιδρύθηκε μετά από τη συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών –

Πειραιώς και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). Το 1999 η ΕΥΔΑΠ περιήλθε στη σημερινή της νομική μορφή και τον

Ιανουάριο του 2000, η Εταιρεία εισήλθε στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εκτιμώντας το μέγεθος και την τεχνογνωσία της, η ΕΥΔΑΠ κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες του Ελληνικού χώρου. H

Εταιρεία μέσω ενός δικτύου 14.000 χλμ εξυπηρετεί 4.400.000 πολίτες (περίπου 2.160.000 παροχές), ενώ στον τομέα της αποχέτευσης, με ένα δίκτυο 9.500 χλμ.

Εξυπηρετεί περίπου 3.500.000 πολίτες. Η Εταιρεία επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες καθώς στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός της

γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητάς της.

Έχοντας πάντα ως γνώμονα τον πελάτη-καταναλωτή και την αδιάλειπτη παροχή καθαρού πόσιμου νερού, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, δίνει ιδιαίτερη

έμφαση στη συνολική της στρατηγική η οποία ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος της Εταιρείας, των επενδυτών αλλά και της κοινωνίας.

Η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του Δημοσίου που ενσωμάτωσε στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2020, τα SASB Πρότυπα για τον κλάδο του νερού, ενώ

παράλληλα έχει ενταχθεί στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.




