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Generali entre as 100 maiores empresas
sustentáveis do mundo


A Companhia é o único Grupo Segurador Italiano incluído no índice

Trieste - A Generali integra o ranking da Corporate Knights’ "2020 Global 100
Most Sustainable Corporations", o ranking das 100 empresas mais sustentáveis
do mundo.
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Na sua 16ª edição, o ranking Corporate Knights’ foi divulgado após uma
avaliação a 7.395 empresas com mais de US$ 1 bilião de receitas.
Entre as empresas "2020 Global 100", 49 provêm da Europa, 29 dos EUA e
Canadá, 18 da Ásia, 3 da América do Sul e apenas uma representante do
continente africano.
Este reconhecimento destaca a evolução do percurso sustentável da Generali,
que é parte integrante do plano estratégico da "Generali 2021".
Até 2021 a Generali estabeleceu a meta de € 4,5 biliões de investimentos
ecológicos e sustentáveis e de 7-9% de crescimento dos prémios emitidos em
produtos ecológicos e sociais.
Além disso, em setembro de 2019, a Generali emitiu as primeiras Obrigações
verdes do setor de seguros europeu num total de € 750 milhões.
Quanto aos impactos ambientais diretos, em 2018 o Grupo optou pela energia
elétrica de fontes renováveis para 88% do total da sua energia elétrica adquirida.
O compromisso da Generali com a sustentabilidade é também declarado pelos
numerosos índices de sustentabilidade em que está incluída, tais como: Dow
Jones Sustainability World Index, Dow Jones Sustainability Europe Index, MSCI
ESG Leaders Indexes, FTSE4Good Europe e Euronext Vigeo Europe 120.

GRUPO GENERALI
A Generali é um dos maiores fornecedores globais de seguros e de gestão de ativos. Fundada em
1831, está presente em 50 países no mundo, com uma receita total de prémios de mais de € 66
biliões em 2018. Com quase 71.000 colaboradores atendendo a 61 milhões de clientes, o Grupo
ocupa uma posição de liderança na Europa e uma presença crescente na Ásia e na América Latina.
A ambição da Generali é ser Life Time Partner, parceira para a vida, dos seus clientes, oferecendo
soluções inovadoras e personalizadas graças a uma rede de distribuição inigualável.
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Trieste – Generali ranked among the Corporate Knights’ “2020 Global 100 Most
Sustainable Corporations”, the ranking of the world’s 100 most sustainable
corporations.
Now in its 16th edition, the Corporate Knights’ ranking is released after an
assessment of 7,395 companies with more than US€ 1 billion in revenues.
Among the “2020 Global 100” companies, 49 hail from Europe, 29 from U.S.A. e
Canada, 18 from Asia, 3 from South America and only one representative of the
African continent.
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This recognition highlights the evolution of Generali's sustainability journey, which is
an integral part of the "Generali 2021" strategic plan.
By 2021 Generali set the goal of € 4.5 billion green and sustainable investments and
7-9% growth of gross written premiums in green and social products.
Moreover, in September 2019 Generali issued the first Green bond of the European
insurance sector for an amount of € 750 million.
Regarding environmental direct impacts, in 2018 the Group chose electric energy
from renewable sources for 88% of its total purchased electric energy.
Generali's commitment to sustainability is also attested by the numerous
sustainability indices in which it is included, such as: the Dow Jones Sustainability
World Index, the Dow Jones Sustainability Europe Index, MSCI ESG Leaders
Indexes, FTSE4Good Europe and Euronext Vigeo Europe 120.

THE GENERALI GROUP
Generali is one of the largest global insurance and asset management providers. Established in
1831, it is present in 50 countries in the world, with a total premium income of more than € 66
billion in 2018. With nearly 71,000 employees serving 61 million customers, the Group has a
leading position in Europe and a growing presence in Asia and Latin America. Generali’s
ambition is to be the life-time partner to its customers, offering innovative and personalized
solutions thanks to an unmatched distribution network.

