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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ CHIESI
HELLAS
Για τη συνεισφορά ins στην
Κοινωνία και το ΠεριβάΛΛον

Η Chiesi Hellas απέσπασε τιμητική
διάκριση στην 5η τεπετή anovopns
ίων φαρμακευτικών βραβείων Prix
Galien cos τιμώμενη εταιρεία για
την πιστοποίηση Β Corp Benefit
Corporations και τη συνεισφορά ms
στην κοινωνία και το περιβάλλον Τα

βραβεία Prix Galien αναγνωρίζουν και

επιβραβεύουν εξαιρετικά φαρμακευτικά
επιτεύγματα που οδηγούν στην
αναβάθμιση ms noiounas zcûiîs ή

σώζουν zcoés Μεταξύ άΑΑων η Chiesi

δεσμεύεται να εξασφαλίσει ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα écos το 2035
επενδύοντα5 πάνω από 350 εκ ευρώ
Το βραβείο απένειμε στον Head of
Global Value Access ins Chiesi Άήεξ
Παπαδάτο ο Ycpunoupyos npooTaoias
του ΠεριβάΓΊΓ)οντο5 Γεώργΐ05 Αμυρά
Κατά την τελετή βράβευση ο κ
nanaöäros τόνισε Η βράβευση
μαε ωε τιμώμενη εταιρεία αποτελεί
αναγνώριση ins npoocpopàs του
ομίλου Chiesi στο περιβάλλον και
την Κοινωνία αλλά και σημαντικό
κίνητρο για να συνεχίσουμε την

προσπάθεια Από το 2019 η Chiesi
είναι ο μεγαλύτεροε πολυεθνικόε
φαρμακευτικόε όμιλοε στον κόσμο
που έχει λάβει πιστοποίηση Β Corp
Benefit Corporations Στο πλαίσιο

αυτό αξιολογούμε m δράσει pas με
γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπο mus
Αναζητούμε σε όλεε r/s δραστηριότητε5
pas την ισορροπία μεταξύ Képôous
και ocpérlous υιοθετώντα5 τα

υψηλότερα πρότυπα cms κοινωνικέε
και περιβαλλοντικέε mus επ/δόσε/s
Ο iTaùpos θεοδωράκη5 Πρόεδρο5
και Διευθύνων Σύμβουπ Tns Chiesi
Hellas αναφερόμενο5 στην πιστοποίηση
Β Corp τόνισε Για ößous mus
εργαζόμενοι στην Chiesi Hellas η
πιστοποίηση Β Corp λειτουργεί ω5

çùpos στην πορεία ws αειφόρου
ανάπτυξη5 ms εταιρε/as διασφαλίζονταε
υψηλά πρότυπα περιβαλλοντική5
anôôoons διαφάνειαε κοινωνία
υπευθυνότητα5 Η διάκριση στα Prix
Galien είναι η επιβράβευση των
προσπάθειών pas
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