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Η ERGO αναδεικνύεται σε True Leader για 4η συνεχόμενη χρονιά
Τη διάκριση “True Leader” απέσπασε για 4η συνεχόμενη χρονιά η
ERGO στον αναγνωρισμένο θεσμό επιβράβευσης των υγιών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας “True Leader 2016”,
που διοργανώνει η ICAP Group.
Ο θεσμός “True Leader” εδώ και επτά χρόνια αναγνωρίζει και
επιβραβεύει τις Εταιρίες και τους Ομίλους που συνδυάζουν τέσσερα
αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια: τα υγιή οικονομικά
αποτελέσματα, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την ηγετική
θέση στον κλάδο και την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα (ICAP Credit
Score).
Οι εταιρίες που πληρούν αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνονται στην
ετήσια έκδοση της Business Leaders. Ειδικότερα και μέσα από ένα
σύνολο 15.000 επιχειρήσεων που εξετάστηκαν για το 2016, μόνο 68
Εταιρίες και Όμιλοι πέτυχαν να διακριθούν ανταποκρινόμενοι
ταυτόχρονα σε όλα τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η ICAP για τον
θεσμό αυτό, δηλαδή με βάση τα κέρδη EBITDA, τον αριθμό
προσωπικού, τη θέση της στον κλάδο από πλευράς κύκλου εργασιών
και τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας (ICAP Score).
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Η διάκρισή της ως “True Leader” συγκαταλέγει την ERGO
 Στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου της με βάση τον κύκλο
εργασιών.
 Στις εταιρίες με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση με βάση το δείκτη
ICAP Score (Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας).
 Στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρίες για το 2016 και συγκεκριμένα
την κατατάσσει στην 65η θέση.
 Στις 500 Εταιρίες με το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού που κατά
το 2016 αυξήθηκε σε σχέση με το 2015.
Η βράβευση της ERGO πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσημης
τελετής, γιορτής του υγιούς επιχειρείν, που πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Athens. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν 400 περίπου υψηλόβαθμα στελέχη των
μεγαλύτερων επιχειρήσεων, αλλά και των σημαντικότερων φορέων
επιχειρηματικότητας της χώρας μας.
Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών
της ERGO κ. Στάθης Τσαούσης, ο οποίος σε δήλωσή του
υπογράμμισε ότι “η βράβευση αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής
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προσπάθειας που προσθέτει αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τους
ασφαλισμένους, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους
μας και την κοινωνία”.
ERGO Ελλάδας, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη
Τηλ. +30 210 3705381

Σχετικά με τον Ασφαλιστικό Όμιλο ERGO
Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την
Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες και
επικεντρώνεται στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Όμιλος ERGO προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η
ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους
κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 44.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως
αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2016 η ERGO
κατέγραψε 17 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε αντίστοιχο ποσό ως παροχές
στους πελάτες της. Ο Όμιλος ERGO ανήκει στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους
παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου.
Περισσότερα στο www.ergo.com

Η ERGO στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ERGO έχει 25 και πλέον έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα
145 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και περισσότερους από 700.000 ασφαλισμένους. H ERGO είναι
αυστηρά προσηλωμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της και έχει ως στόχο τη
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της σε στενή συνεργασία με τους καταναλωτές. Υλοποιούμε το
σύνθημά μας “Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω” προσφέροντας υπηρεσίες βασισμένες στις
ανάγκες και τις ανησυχίες των πελατών μας. Επικοινωνούμε μαζί τους με σαφή και κατανοητό
τρόπο και παρέχουμε άμεση υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας.
Περισσότερα στο www.ergohellas.gr

Αποποίηση ευθύνης
Αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε
τρέχουσες υποθέσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιριών ERGO. Γνωστοί και άγνωστοι
κίνδυνοι, αβεβαιότητα και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφορές
μεταξύ των εν λόγω δηλώσεων και της εξέλιξης των πραγματικών μεγεθών, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιριών
μας. Οι Εταιρίες μας δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν αυτές τις δηλώσεις
προβλέψεων ούτε να τις προσαρμόζουν σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις

