Μήνυμα Προέδρου

Ποιοι είμαστε

Από την αρχή της λειτουργίας της GREEN στην Ελλάδα, σκοπός μας ήταν η δημιουργία ενός υποδειγματικού
φορέα ενέργειας με ηγετική θέση στην αγορά και χρηματοπιστωτική ευημερία. Θέσαμε υψηλούς αλλά
ταυτόχρονα πραγματοποιήσιμους στόχους και δεσμευτήκαμε στην παροχή υπηρεσιών ανώτερης ποιότητας
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Είμαστε μια δυναμική, ταχέως αναπτυσσόμενη
εταιρεία ενέργειας που έχει διανύσει πολύ
δρόμο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

Η GREEN είναι μια ελληνική εταιρεία αποτελούμενη από προσωπικό με υψηλή εμπορική και τεχνική
εξειδίκευση στην ενεργειακή αγορά. Έχουμε αναπτύξει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στην Ελλάδα
αλλά και πέρα από τα σύνορα, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία μιας εταιρείας με δυναμική παρουσία στον
τομέα της ενέργειας.
Επενδύουμε διαρκώς στην ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες και εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας
λειτουργία πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον οικοδομώντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Σήμερα, το όραμά μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο της ενέργειας, δημιουργώντας νέα προϊόντα και
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους του τελικού καταναλωτή
αλλά και η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Πρόεδρος
Βύρων Βασιλειάδης
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Η Greek Environmental & Energy Network - GREEN είναι μια από τις
πρώτες ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Είναι μέλος του Ομίλου Βασιλειάδη, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς της
διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης καθώς και της ενέργειας.
Από την ίδρυσή της το 2008, αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα διαδραματίζοντας
σημαντικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας της χώρας μας αλλά και πέρα από
τα σύνορα.
H GREEN δραστηριοποιείται στην Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
με παρουσία σε περισσότερες από 15 τοπικές αγορές.
Επιπλέον, η GREEN επενδύει σε Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
στην Ελλάδα, ενώ αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς Εμπορίας
Φυσικού Αερίου και Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων.
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Έναρξη
Δραστηριότητας
Προμήθειας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε
Οικιακούς
καταναλωτές
Νέα Εταιρική
Ταυτότητα

Η ιστορία μας
Λήψη Άδειας
Εμπορίας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας στην
Ουγγαρία

Ίδρυση της
εταιρείας GREEN
Energy Trading
DOOEL Skopje
στη FYROM

Ίδρυση GREEN A.E.

2008

2009

Δημιουργία των
Κεντρικών μας
Γραφείων στον
Πειραιά
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Λήψη Άδειας
Προμήθειας
Ηλ. Ενέργειας
στην Ελλάδα

Εγγραφή στο
Χρηματιστήριο
Ενέργειας της
Ιταλίας (IPEX)

Λήψη Άδειας
Εμπορίας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας στο
Μαυροβούνιο

2010

2012

2014

2011

Έναρξη
Δραστηριότητας
Εμπορίας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας &
Προμήθειας Ηλ.
Ενέργειας σε
ΕμπορικούςΒιομηχανικούς
καταναλωτές

2013

Ίδρυση της
εταιρείας GREEN
Energy Trading
DOO Beograd
στη Σερβία

Ίδρυση της
εταιρείας GREEN
Energy Trading
Albania ShpK
στην Αλβανία

Global Business
Excellence
Awards

National
Champion
European
Business Awards
Seven Stars
Sustainable
Growing Brand Business Special
Award

2018

2016
2015
Global Business
Excellence
Awards
National
Champion
European
Business Awards

London Stock
Exchange:
GREEN: μια από
τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες
και δυναμικές
επιχειρήσεις της
Ευρώπης

H GREEN
εκπροσωπεί
περισσότερους
από 15.000
Πελάτες

2017

H GREEN
εκπροσωπεί
περισσότερους
από 10.000
Πελάτες

Η GREEN
ανακοινώνει
τη συμφωνία
με τον ΉΡΩΝ

2019

Εγγραφή στο
Χρηματιστήριο
Ενέργειας της
Ουγγαρίας
(HUPX)

“Ruban
d’ Honneur”
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Τι κάνουμε
Μία Δύναμη με ισχυρή παρουσία
Η GREEN δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή

γενικότερη δραστηριότητά της στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Πραγματοποιούμε συναλλαγές

την παρουσία της GREEN σε όλες τις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούμε συναλλαγές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Με την εγγραφή της στους φορείς δημοπράτησης δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής

GREEN στοχεύει να επεκτείνει το δίκτυο συνεργατών της και να αυξήσει
όφελος των πελατών και των προμηθευτών της.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εξασφαλίζουμε τη μελλοντική μας επιτυχία, επενδύοντας
στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην προστασία του
περιβάλλοντος
Έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η προσφορά μας στην
κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού μας σχεδιασμού.
Ενθαρρύνουμε τη στάση ισχυρής προσωπικής ευθύνης, με στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου και
τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο
Στοχεύουμε σε μια καλύτερη κοινωνία και ένα πιο καθαρό περιβάλλον για όλους μας.
•
•

Συμμετέχοντας σε προγράμματα ανακύκλωσης

•
και δασών

Για εμάς στην GREEN όλα ξεκινούν από τις τρεις βασικές
αξίες μας
Ευελιξία: μια δυναμική δομή
Η GREEN είναι σε ετοιμότητα να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της όλο το 24ωρο, συμβάλλοντας
στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας. Η τεχνολογική υποδομή που διαθέτουμε είναι
απολύτως προσαρμοσμένη στις ανάγκες μας και επιτρέπει στην GREEN να προσαρμόζεται γρήγορα
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση.

Συνέπεια: στο περιβάλλον και τον άνθρωπο
Η συνέπεια είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της GREEN που ενισχύει την εμπιστοσύνη
των συνεργατών μας. Επίσης, το αδιάκοπο έργο μας για την προστασία του περιβάλλοντος
και την εξέλιξη της κοινωνίας, μας οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και εξασφαλίζει ένα καλύτερο
μέλλον για όλους μας.

Αξιοπιστία: στις συναλλαγές μας
Με όπλο την ισχυρή οικονομική μας θέση και τη συνεχή επιχειρηματική μας ανάπτυξη, στην GREEN
είμαστε πάντα έτοιμοι να καλύψουμε τις ανάγκες των εταίρων μας. Εγγυόμαστε ανταγωνιστικές τιμές,
διαφανή πολιτική τιμολόγησης καθώς και γρήγορες διαδικασίες.

•
•
•
•

Χρηματοδοτώντας πανεπιστημιακά και ερευνητικά προγράμματα

•
περιβαλλοντική οικονομία της χώρας μας.
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Greek Environmental & Energy Network S.A.
Ακτή Μιαούλη 57, 185 36
Πειραιάς, Ελλάδα
+30 210 42 94 500 / 800 800 1000
+30 210 42 92 636
info@green.com.gr
www.green.com.gr

Green Energy Trading DOO Beograd
2a Vladete Kovacevica str., 11000
Belgrade, Republic of Serbia
+30 210 42 94 449
+30 210 42 95 194
trading@green.com.gr
www.green.com.gr

Green Energy Trading DOOEL Skopje
8-ma Udarna Brigada 43/3
Skopje
+30 210 42 94 449
+30 210 42 95 194
trading@green.com.gr
www.green.com.gr

Green Energy Trading Albania Shpk
Ibrahim Rugova str., Sky Tower
Floor 8/3, 1010, Tirana Albania
+30 210 42 94 449
+30 210 42 95 194
trading@green.com.gr
www.green.com.gr

