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Xρηματοδότηση με κριτήρια ESG στη SARMED από
την Τράπεζα Πειραιώς
2022/02/16 09:14 στην κατηγορία LOGISTICS

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της
για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και των
επιχειρήσεων και την εναρμόνιση των εργασιών της με τις Αρχές Υπεύθυνης
Τραπεζικής, παρέχει χρηματοδοτήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που
αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης
(Environmental, Social and Governance – ESG).
Τα κριτήρια αυτά, όπως αναφέρεται, συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική
απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης, αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον.
Η SARMED, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, χρηματοδοτήθηκε μέσω της
θυγατρικής, ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING.
H SARMED LOGISTICS MON AE, όπως υπογραμμίζεται, είναι πρωτοπόρος ελληνική
εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο 3rd Party Logistics (3PL) στην Ελλάδα.
Η εταιρεία παρέχει προς τρίτους ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης της
εφοδιαστικής αλυσίδας σε καθετοποιημένη μορφή, με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις
και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Πιο συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης ξηρού και ψυχόμενου φορτίου

κάθε είδους θερμοκρασιακής κατηγορίας, υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής,
υπηρεσίες ανασυσκευασίας, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (ολοκληρωμένη
διαχείριση εγγράφων, ψηφιοποίηση εγγράφων και δυνατότητα διαδικτυακής
πρόσβασης των πελατών στο ψηφιακό αρχείο, αντικαταβολές, ποιοτικό έλεγχο),
καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής (warehouse management system
as a service – MyWarehouse, transportation management – Routing and Dispatching,
web track & trace, WMS & TMS, proof of delivery – e-PoD, document management,
advanced reporting and KPI’s, customer systems integration).
H SARMED έχει διαχρονικά σαν κυρίαρχο στόχο τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξή
της, με ταυτόχρονη αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της.
Φροντίζει για τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων της σε
διάφορους τομείς, όπως η βελτίωση των δεξιοτήτων τους και η χρήση
εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων για τις λειτουργίες διαχείρισης των αποθηκών
και όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδότησης των επενδυτικών της σχεδίων, η
εταιρεία δεσμεύεται συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας
ενδεικτικά στόχους που αφορούν την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας,
την αύξηση χρήσης χάρτου από ανακύκλωση και αειφορική διαχείριση, την εφαρμογή
συστημάτων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης (ISO 14001 και ISO 50001)
και την αναγνώριση των πρακτικών που εφαρμόζει με το σύστημα EcoVadis.
Το EcoVadis, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα που λαμβάνει υπόψη θέματα
Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and
Governance – ESG). Η σύμβαση με την εταιρεία SARMED είναι η πρώτη γνωστή
σύμβαση Leasing που λαμβάνει υπόψη κριτήρια βιωσιμότητας.
Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει υλοποιήσει ένα αριθμό τέτοιων συμβάσεων που
αφορούν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων που
ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ.

