Μερισματική πολιτική
Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη
διανομή μερίσματος μικτού ποσού € 0,4200 / μετοχή, ενώ στη συγκριτική χρήση
προτάθηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού € 0,3600 / μετοχή . Η προτινόμενη
διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία
του ισολογισμού
Τον Ιανουάριο του 2022 ανακοινώθηκε ότι η η MYTILINEOS περιλαμβάνεται στη
λίστα των Industry Top Rated Companies του παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ESG Sustainalytics, ως αποτέλεσμα της πολύ καλής επίδοσής της στα κριτήρια
ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021.Σύμφωνα με τη Sustainalytics, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς αξιολόγησης ESG στον κόσμο, οι
Industry Top Rated Companies είναι αυτές που παρουσίασαν κατά το 2021 «Ισχυρή ESG επίδοση στην κατηγορία δραστηριοποίησης στην οποία κατατάσσονται».Η
MYTILINEOS καταλαμβάνει τη 2η θέση σε σύνολο 114 Εταιρειών στην κατηγορία
“Industrial Conglomerates”, επίδοση που δείχνει την προσήλωση της Εταιρείας
στην ενσωμάτωση και την ανάπτυξη της ESG κουλτούρας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.Η Sustainalytics αξιολογεί τις εταιρείες με βάση την ικανότητά τους
να διαχειρίζονται τους ESG κινδύνους. Ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης, ο
κάθε οργανισμός εκτίθεται σε διαφορετικού είδους και έντασης ESG κινδύνους. Η
MYTILINEOS αξιολογείται στο ανώτατο και πιο απαιτητικό επίπεδο (Comprehensive)
σε 11 διαφορετικές θεματικές ενότητες ESG, ενδεικτικά αναφέρονται: Εταιρική Διακυβέρνηση, Κλιματική Αλλαγή & Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία & Ασφάλεια,
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική, οι οποίες αποτελούν και τον μέγιστο αριθμό ESG θεματικών ενοτήτων που μπορεί να αξιολογηθεί μία Εταιρεία. Η
MYTILINEOS σύμφωνα με την Sustainalytics, διαχειρίζεται αποτελεσματικά το 70%
των ESG κινδύνων που αντιμετωπίζει, επίδοση πολύ καλύτερη από τον μέσο όρο
των Εταιρειών της κατηγορίας Industrial Conglomerates.
Την 2α Φεβρουαρίου 2022, η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης
Ανάπτυξης αναλαμβάνει την κατασκευή του μεγαλύτερου data center στην Ελλάδα.
Το Athens-3 (ATH3), όπως θα ονομάζεται, θα είναι το νέο, υπερσύγχρονο data
center της Lamda Hellix, A Digital Realty Company, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
στο Κορωπί. Το εν λόγω έργο έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα Athens-1
& Athens-2 (ATH1 & ATH2), θα είναι το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα, καλύπτοντας μια έκταση κτηριακών εγκαταστάσεων 8.600 τ.μ., ενώ θα κατασκευαστεί
σύμφωνα με τα Tier III standards και θα πιστοποιηθεί κατά LEED.
Παράλληλα, το ATH-3 θα μπορεί να τροφοδοτείται κατά 100% με «πράσινη» ενέργεια, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εν λόγω επένδυσης. Η
δυναμικότητά του θα φτάνει τα 6.8MW, ενώ η πρώτη φάση των εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Την 7η Φεβρουαρίου 2022 η MYTILINEOS μέσω
του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και η Aquila Capital, εταιρεία επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων, υπέγραψαν συμφωνία για
την πώληση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών
έργων ισχύος 100 MW στη Νότια Ισπανία. Στο πλαίσιο αυτό, η Aquila Capital αποκτά δύο φωτοβολταϊκά έργα, με ορίζοντα λειτουργίας έως το τέλος του
τρίτου τριμήνου 2022.Πρόκειται για τα έργα Jaen και
Guillena στην Ανδαλουσία, ισχύος 50 MW το καθένα, που βρίσκονται υπό κατασκευή από τον Τομέα
RSD της MYTILINEOS. Μόλις τεθούν σε λειτουργία,
τα έργα αυτά θα παράγουν περίπου 200 GWh 100%
«πράσινης» ενέργειας ετησίως.Στο πλαίσιο αυτής της
συνεργασίας, η MYTILINEOS, μέσω του Τομέα RSD,
υλοποιεί μια πλατφόρμα ανάπτυξης έργων και επενδύσεων για φωτοβολταϊκά έργα και έργα αποθήκευσης ενέργειας και έχει σε λειτουργία περίπου 118 MW
φωτοβολταϊκά έργα στην Αυστραλία και 3.5 MW στην
Κύπρο, τα οποία έχουν αρχίσει να συμβάλλουν στα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, ήδη από το
δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τα έργα αυτά αποτελούν
μέρος ενός συνολικού χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης που ξεπερνούν τα 4GW και
βρίσκονται στην Ιβηρική χερσόνησο, στην Ιταλία, στο
Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη
Χιλή, στην Αυστραλία και τη Νότια Κορέα. Για τα έργα
αυτά, η Εταιρεία θα αξιολογήσει τις επιλογές δημιουργίας εσόδων ή ενσωμάτωσης στις δραστηριότητές της.
Σήμερα, η Aquila Capital διαχειρίζεται και αναπτύσσει
αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος άνω των 13 GW, εκ των οποίων περισσότερα από 8 GW βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη.
Η Ισπανία είναι μια σημαντική αγορά για την Aquila
Capital, όπου η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 60
έργα υπό ανάπτυξη, κατασκευή ή λειτουργία.
Σε συνέχεια της 16ης Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωση για τη συμφωνία απόκτησης 20 φωτοβολταϊκών
πάρκων συνολικής ισχύος 1,48 GW ιδιοκτησίας της
EGNATIA GROUP την 22α Φεβρουρίου 2022 ολοκληρώθηκε και τυπικά η συμφωνία με την υπογραφή της
σύμβασης.

Ο Τομέας Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS συνεχίζει να αναπτύσσεται
δυναμικά σε αγορές με υψηλές απαιτήσεις στην εκτέλεση πολύπλοκων τεχνικών
έργων, κεφαλαιοποιώντας την 20ετή εμπειρία σε παρόμοια έργα. Η συνεργασία με
την Digital Realty, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά των data centers
με πάνω από 290 εγκαταστάσεις σε 26 χώρες, αναδεικνύει μια νέα δυναμική και
έρχεται να προστεθεί σε ένα συνεχώς αυξανόμενο portfolio έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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