ΠΙΝΑΚΑΣ ESG – BriQ Properties
Δείκτες βάσει του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2019 του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ)(1)
Περιβάλλον [Environment]
2020
ID(3)

Metric

Value

Unit

C-E1

Scope 1 emissions

ND

C-E2

Scope 2 emissions

10,05

C-E3

Energy consumption within the organisation Total amount of energy consumed within the
organisation

23,3

MWh

C-E3

Energy consumption within the organisation Percentage of electricity consumed

100%

% Percentage

C-E3
A-E1

A-E2

SS-E4

Energy consumption within the organisation Percentage of energy consumed from renewable
sources
Scope 3 emissions

Climate change risks and opportunities

Water management

Source Text

Reference

Page
Number

Ν/Α

n/a

Τόνοι ισοδύναμου Κατανάλωση αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικά για όλη την Εταιρεία ΜΟΝΑΔΑ
CO2
ΜΕΤΡΗΣΗΣ kWh 23.327 Τόνοι ισοδύναμου CO2 10,05

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 26

https://www.briqproperties.gr/el/sustai
nable-development

Κατανάλωση αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικά για όλη την Εταιρεία ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ kWh 23.327 Τόνοι ισοδύναμου CO2 10,05

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 26

https://www.briqproperties.gr/el/sustai
nable-development

Το συνολικό ποσοστό ενέργειας που καταναλώνει η Εταιρεία προέρχεται από την ηλεκτρική Έκθεση Βιώσιμης
ενέργεια μέσω του παρόχου μας που είναι η NRG.
Ανάπτυξης

σελ. 26

https://www.briqproperties.gr/el/sustai
nable-development

ND

n/a

ND

n/a

Yes - disclosed

Yes - disclosed

Source Link(2)

Qualitative

Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας αναγνωρίζουμε κινδύνους
και ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων και αυτές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και
που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητές μας. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζουμε τις
επιπτώσεις ανεπαρκούς γνώσης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την προστασία
Έκθεση Βιώσιμης
του περιβάλλοντος αλλά και την προβληματική εποπτεία εφαρμογής περιβαλλοντικών
Ανάπτυξης
κανόνων που οδηγεί σε πλημμελή υλοποίηση μέτρων προστασίας. Ωστόσο, δεσμευόμαστε
σε πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα ενώ κάθε νέα επένδυση θα υλοποιείται με
γνώμονα την πράσινη ανάπτυξη.

σελ. 26

https://www.briqproperties.gr/el/sustai
nable-development

Qualitative

Το νερό το οποίο καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις μας προέρχεται από το εθνικό δίκτυο
ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ) και καταναλώνεται απευθείας στις κτηριακές μας εγκαταστάσεις. Η
κατανάλωση του νερού αφορά στις καθημερινές ανάγκες των εργαζόμενων της Εταιρείας.
Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την πολύτιμη αξία του αγαθού «νερό» η Έκθεση Βιώσιμης
Εταιρεία προτρέπει τους εργαζόμενους για ορθολογική χρήση της ποσότητας νερού. Η
Ανάπτυξης
Εταιρεία επίσης έχει μεριμνήσει για ειδική σήμανση τους κοινόχρηστους χώρους που
ενημερώνουν για ορθολογική κατανάλωση του νερού με κύριο μέλημα την προστασία του
περιβάλλοντος.

σελ. 26

https://www.briqproperties.gr/el/sustai
nable-development

Κοινωνία [Society]
2020
ID(3)

Metric

C-S1 Female employees

Value

67%

Unit

% percentage

Source Text

Γυναίκες εργαζόμενες (2020)
67%

Reference

Page
Number

Ετήσια Οικονομική
Έκθεση 2020

σελ. 14

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 23

Source Link(2)
https://www.briqproperties.gr/sites
/default/files/pdf/2021/BriQ_Finan
cial_Statements_31.12.2020.pdf
https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

C-S2 Female employees in management positions

100%

% percentage

Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές θέσεις (2020)
Έκθεση Βιώσιμης
100% Λόγω του μεγέθους της Εταιρείας ως Διευθυντικό Στέλεχος θεωρείται μόνο η Διευθύνουσα
Ανάπτυξης
Σύμβουλος της Εταιρείας.

σελ. 23

https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

C-S3 Turnover rates - Voluntary turnover

0,00%

% percentage

Κινητικότητα Προσωπικού - Εθελούσια (2020) 0%

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 22

https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

C-S3 Turnover rates - Involuntary turnover

0,00%

% percentage

Κινητικότητα Προσωπικού - Μη Εθελούσια (2020) 0%

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 22

https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

C-S4

Employee training - Employees in the top 10% of
employees by total compensation

5,5

average training hours

Λόγω του μεγέθους της Εταιρείας ο δείκτης έχει υπολογιστεί για το σύνολο των εργαζομένων
(100%)

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 24

https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

C-S4

Employee training - Employees in the bottom
90% of employees by total compensation

5,5

average training hours

Λόγω του μεγέθους της Εταιρείας ο δείκτης έχει υπολογιστεί για το σύνολο των εργαζομένων
(100%)

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 24

https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 23

https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 23

https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

C-S5 Human rights policy

C-S6 Collective bargaining agreements

Yes - Policy in
Place

Qualitative

0%

% percentage

Η BriQ Properties έχει θεσπίσει Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ποικιλομορφίας και
ασπάζεται τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.
Η Εταιρεία διερευνά συστηματικά τις ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω καθημερινής
επικοινωνίας, συστημάτων διαχείρισης και ανάπτυξης, που διασφαλίζουν την ισότητα και τη
δικαιοσύνη στην εργασία.
Σε καμία περίπτωση στην BriQ Properties δεν υφίσταται οποιαδήποτε διάκριση σε οποιοδήποτε
θέμα, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων διαφορετικότητας, ή μη ίσης μεταχείρισης στην
απασχόληση και στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού
προσανατολισμού, θρησκείας κ.ά., υποστηρίζεται πλήρως η αρχή του σεβασμού, ενθαρρύνεται η
επαγγελματική ανάπτυξη γυναικών, παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε θέματα αμοιβής και
επαγγελματικής ανέλιξης. Επιπρόσθετα, διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή,
καθώς και οι ισότιμες ευκαιρίες ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα
διαδικασιών λήψης αποφάσεων.
Στην Εταιρεία υπογράφονται Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες
απαιτήσεις των συλλογικών συμβάσεων.
Επίσης στην BriQ Properties επιλέγονται συνεργάτες και προμηθευτές που σέβονται το
περιβάλλον και στοχεύουν στην μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Κοινωνία [Society] - συνέχεια
ID(3)

Metric

C-S7 Supplier assessment

A-S1 Stakeholder engagement

A-S2 Employee training expenditure
A-S3 Gender pay gap

A-S4 CEO pay ratio

Value

Partial Disclosed

Yes disclosed

€ 918,00
(166%) KAI
13%

[6,25:1]

Unit

Qualitative

Qualitative

euro
% percentage

ratio

2020
Source Text
Επιλογή συνεργατών και προμηθευτών που σέβονται το περιβάλλον και στοχεύουν στην μείωση του
περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική μας απόδοση επηρεάζεται από τις
πρακτικές των προμηθευτών και συνεργατών μας, ο σεβασμός και η συμμόρφωση με τις Αρχές και τις
Αξίες μας, είναι απαίτηση για τη συνεργασία
μας. Για το λόγο αυτό, διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές επιλέγονται με αυστηρά και ακριβοδίκαια
κριτήρια, τηρώντας τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και απαιτήσεις και
διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Κατά την
αξιολόγηση των προμηθευτών παρακολουθούνται θέματα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη
Για την BriQ Properties, η συστηματική και ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα
μέρη της αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των δράσεων και πρακτικών της,
καθώς και για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ομάδες εκείνες που επηρεάζουν και επηρεάζονται,
άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητά του. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ανήκουν είτε στο εσωτερικό
περιβάλλον της Εταιρείας (μέτοχοι, ομολογιούχοι, εργαζόμενοι) είτε στο εξωτερικό περιβάλλον
(προμηθευτές, πελάτες-μισθωτές, συνεργάτες).
Στη BriQ Properties, βασικό μέλημα είναι η εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άψογης συνεργασίας
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ η Εταιρεία αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη προσοχή της διαφορετικές
προσδοκίες και απαιτήσεις της κάθε ομάδας. Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπίσει διακριτά κανάλια
επικοινωνίας με κάθε ομάδα ενδιαφερομένων μερών, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Δαπάνη Εκπαίδευσης €918

Reference

Ετήσια Οικονομική
σελ. 24
Έκθεση 2020
Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 24

Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

σελ. 11-13

Source Link(2)

https://www.briqproperties.gr/site
s/default/files/pdf/2021/BriQ_Fina
ncial_Statements_31.12.2020.pdf
https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

https://www.briqproperties.gr/el/s
ustainable-development

σελ. 24

Μισθολογική διαφορά φύλων (μισθός γυναικών vs ανδρών) 2020 με και χωρίς το μισθό της CEO

Αναλογία Αμοιβής Διευθυνοντος Συμβούλου – Εργαζομένων

Page Number

σελ. 23
Έκθεση Αποδοχών
για το 2020
εγκεκριμένη από
την ΓΣ της
14/04/2021
αναρτημένη στο
website
Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης

https://www.briqproperties.gr/site
s/default/files/pdf/2021/BriQ_Rem
uneration_report_2020_GR.pdf
σελ. 23

Κοινωνία [Society] - συνέχεια
2020
ID(3)

Metric

Value

Unit

SS-S6 Health and safety performance - Number of injuries

0

Number

SS-S6 Health and safety performance - Number of fatalities

0

Number

SS-S6

Health and safety performance - Accident frequency
rate

0

% Percentage

SS-S6

Health and safety performance - Accident severity
rate

0

% Percentage

Source Text

Reference

Έκθεση
Βιώσιμης
Ανάπτυξης
Έκθεση
Βιώσιμης
Η μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο
Ανάπτυξης
απασχολεί η Εταιρεία, αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και
φιλοσοφίας της. Το 2020 επισημαίνεται πως δεν πραγματοποιήθηκε κανένας τραυματισμός ή Έκθεση
θάνατος από το ανθρώπινο δυναμικό.
Βιώσιμης
Ανάπτυξης
Έκθεση
Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Page
Number

Source Link(2)

σελ. 24

https://www.briqproperties.gr/e
l/sustainable-development

σελ. 24

https://www.briqproperties.gr/e
l/sustainable-development

σελ. 24

https://www.briqproperties.gr/e
l/sustainable-development

σελ. 24

https://www.briqproperties.gr/e
l/sustainable-development

Εταιρική Διακυβέρνηση [Governance]
2020
ID(3)

C-G1

Metric

Sustainability oversight

C-G2

Business ethics policy

C-G3

Data security policy

Value

Yes- Disclosed

Unit

Qualitative

Yes-Disclosed

Qualitative

Yes - Policy in Place

Qualitative

Source Text

Reference

Η BriQ Properties διαθέτει τις ακόλουθες Επιτροπές Δ.Σ
(για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της Εταιρείας
www.briqproperties.gr στην ενότητα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και στην Ετήσια
Οικονομική Έκθεση 2020).
• Επιτροπή Ελέγχου
• Επενδυτική Επιτροπή
Έκθεση Βιώσιμης
• Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Ανάπτυξης
Επισημαίνεται πως η Εταιρεία επιβλέπει τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης κατά τη διάρκεια
των συνεδριάσεων του Δ.Σ., ενώ σκοπεύει να δημιουργήσει Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης,
με εξειδίκευση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης των
δραστηριοτήτων για την μετατροπή της πλειοψηφίας του χαρτοφυλακίου της σε
ενεργειακά κτίρια.
Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας είναι εγκεκριμένος από το Διοικητικό
*Ετήσια Οικονομική
Συμβούλιο της Εταιρείας. Αφορά στους κανόνες συμπεριφοράς, βάσει των οποίων
Έκθεση 2020
σχεδιάζονται και λειτουργούν όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας και ακολουθούνται
*Έκθεση Βιώσιμης
από τα στελέχη και το προσωπικό αυτής, προς αποφυγή της διαφθοράς και της
Ανάπτυξης
δωροδοκίας. Ο Κώδικας, προωθείται σε όλο το προσωπικό και ενσωματώνεται στην
*Κώδικας Ηθικής
καθημερινή εργασία και κουλτούρα των εργαζομένων. Περαιτέρω, επιδιώκεται η εφαρμογή Συμπεριφοράς και
της από όλες τις συνεργαζόμενες Εταιρείες και συνεργαζόμενους επαγγελματίες.
Δεοντολογίας
Η ΒriQ Properties συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών
Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679, και την εθνική Νομοθεσία και αναθεωρεί και βελτιώνει
συνεχώς τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται, να
προστατεύεται ολοκληρωμένα, η επεξεργασία τους να γίνεται μόνο για το σκοπό για τον
οποίο συλλέγονται και να πληρούν τις προδιαγραφές τις σχετικής νομοθεσίας.
Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή
καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης,
Έκθεση Βιώσιμης
τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του
Ανάπτυξης
διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να
παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ
τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,
αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων
για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναλυτικά περιγράφεται στον ιστότοπο
της Εταιρείας www.briqproperties.gr

Page
Number

Σελ. 18

Source Link(2)

https://www.briqproperties.gr/el/su
stainable-development

σελ. 14
σελ. 18

Σελ. 9

https://www.briqproperties.gr/sites/
default/files/pdf/2021/BriQ_Financia
l_Statements_31.12.2020.pdf

https://www.briqproperties.gr/el/su
stainable-development

Εταιρική Διακυβέρνηση [Governance] - συνέχεια
2020
ID(3)

Metric

Value

Unit

A-G1 Business model

Yes - Disclosed

Qualitative

A-G2 Materiality

Yes - Disclosed

Qualitative

A-G3 ESG targets - Short-term

Yes-Disclosed

Qualitative

A-G3 ESG targets - Medium-term

Yes-Disclosed

Qualitative

A-G3 ESG targets - Long-term

Yes-Disclosed

Qualitative

Source Text

Reference

Η διαχείριση της BriQ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη γίνετε βάση το Επιχειρηματικό μας Μοντέλο για τη
Έκθεση Βιώσιμης
Βιώσιμη Ανάπτυξη <IR>.
Ανάπτυξης
H διαδικασία Ουσιαστικότητας, ο τρόπος δηλαδή αναγνώρισης, κατανόησης και ιεράρχησης των θεμάτων
Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της υπεύθυνης λειτουργίας της ΒriQ
Properties. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, αναδεικνύονται τα «Ουσιαστικά» θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης, εκείνα δηλαδή τα οποία αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές επιπτώσεις της Εταιρείας μας σε
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Μέσω τακτικής επικοινωνίας με εκπροσώπους των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών της Εταιρείας με
στόχο την ορθότερη προσέγγιση των ουσιαστικών θεμάτων της Εταιρείας εντοπίστηκαν τα θέματα που
Έκθεση Βιώσιμης
έχουν μεγαλύτερη σημασία για αυτούς.
Ανάπτυξης
Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη τα ουσιώδη θέματα που έχουν αναγνωριστεί από ομοειδείς Εταιρείες και
μέσω συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking study) αναγνωρίστηκαν τα ουσιώδη θέματα από Εταιρείες
που ανήκουν στον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητα και χρησιμοποιούν την αρχή της σημαντικότητας (the
principle of materiality) για να προσδιορίσουν τα ουσιώδη θέματα.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω άσκησης, τα παρακάτω 10 θέματα προσδιορίστηκαν ως ουσιώδη
θέματα για την BriQ Properties και περιλαμβάνονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020.
Ετήσια Οικονομική
Τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και οι στόχοι της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας (European
Έκθεση 2020
Green Deal) έχουν φέρει στο προσκήνιο, ως επιτακτική ανάγκη, την προσαρμογή και την εξέλιξη της
Εταιρείας μας με βάση τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Με αυτή την πεποίθηση σχεδιάζουμε τον οδικό
Έκθεση Βιώσιμης
χάρτη για βιώσιμη ανάπτυξη για την περίοδο 2022-2025-2030 με μεσοπρόθεσμους στόχους τους
Ανάπτυξης
ακόλουθους :
Ετήσια Οικονομική
Διαμόρφωση ESG στρατηγικής που θα ενισχύσει τον μετασχηματισμό για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα
Έκθεση 2020
του επιχειρηματικού μοντέλου.
Περαιτέρω διερεύνηση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.
Έκθεση Βιώσιμης
Πιστή εφαρμογή του μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση το «Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την
Ανάπτυξης
Εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων στο ΧΑ Εταιρειών και των σημαντικών θυγατρικών τους.
Ετήσια Οικονομική
Παράλληλα, το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί ένα ευνοϊκό µακροοικονοµικό περιβάλλον για τη Χώρα το
Έκθεση 2020
οποίο σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε ώστε να μεγαλώσουμε την παρουσία μας στον κλάδο των
ακινήτων μένοντας πιστοί στις αξίες μας και με σεβασμό στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στους
Έκθεση Βιώσιμης
εργαζομένους μας.»
Ανάπτυξης
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Εταιρική Διακυβέρνηση [Governance] - συνέχεια
2020
ID(3)

A-G4

1.
2.
3.

Metric

Variable pay

A-G5

External assurance

SS-G1

Business ethics violations

Value

20%

Unit

% percentage

Source Text

Μεταβλητές Αμοιβές (2020) - 20%

No - No metrics have been
externally assured
0

€Euro thousands

Κατά το 2020 δεν υπήρξαν χρηματικές ζημίες οι οποίες να προκλήθηκαν ως αποτελέσματα
παραβιάσεων της επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2019 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG - athexgroup.gr
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 BriQ Properties, Βιώσιμη Ανάπτυξη | BriQ (briqproperties.gr)
C= Core Indicators, A= Advanced Indicators, SS= Sector Specific Indicators.
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