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ANZ LÀ NGÂN HÀNG BỀN VỮNG NHẤT THẾ GIỚI
THEO CHỈ SỐ DOW JONES VỀ TÍNH BỀN VỮNG

Hôm nay Ngân hàng ANZ vui mừng thông báo, dựa theo chỉ số Dow Jones về tính bền
vững, Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), vừa được công bố, ANZ đã được xếp
hạng là ngân hàng có tính bền vững nhất thế giới năm 2012. Đây là lần thứ 05 trong
vòng 06 năm vừa qua ANZ hân hạnh được nhận danh hiệu này.
Ông Mike Smith – Tổng giám đốc điều hành tập đòan Ngân hàng ANZ cho biết: “Chúng
tôi rất vui vì những nỗ lực của 48.000 nhân viên góp phần đẩy mạnh việc phát triển một
cách bền vững của ANZ, và điều này đã được công nhận bởi một tổ chức hàng đầu thế
giới chuyên phân tích hiệu quả bền vững.
“Trong tất cả các hoạt động của Ngân hàng, chúng tôi đã làm việc tích cực nhằm nâng
cao hiệu suất thông qua các hành động thiết thực như việc đặt mục tiêu để hỗ trợ tài
chính cho các lĩnh vực chuyên cung cấp các nguồn năng lượng xanh hay thực hiện các
chương trình cải thiện kĩ năng quản lý tài chính cá nhân cho các đối tượng thiếu may
mắn tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
“Mặc dù vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện, chúng tôi hiện đang đạt được những kết quả
tốt và chúng tôi rất vinh dự khi những thành tích của mình cho đến ngày hôm nay đã
được công nhận”, ông Smith chia sẻ.
Báo cáo cho biết: “Những hoạt động kinh doanh bền vững, rủi ro hiếm có, các phương
pháp quản lý khủng hoảng và sự chú trọng vào các sản phầm đầu tư bền vững là chìa
khóa để ANZ có được vị trí dẫn đầu trong hoạt động ngân hàng”.
Những điểm quan trọng khác được nhấn mạnh trong bản báo cáo bao gồm:
•

Sự ra đời của chiến lược tài chính tổng hợp đã giúp ANZ trở thành một trong
những Ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực này ở Úc, New Zealand và Châu Á
Thái Bình Dương;

•

Chiến lược rõ ràng và lâu dài nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như việc
truyền đạt thông tin minh bạch về những mục tiêu và quá trình phát triển của
mình; và

•

Cam kết giảm thiểu phân biệt đối xử, bao gồm những mục tiêu đầy tham vọng
và được công bố đại chúng về việc dành cho phụ nữ những vị trí lãnh đạo và
mức lương bình đẳng.

DJSI là bản đánh giá được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu về việc các doanh nghiệp
thực hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội, kinh tế và cộng đồng như thế nào.
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Chỉ số này đánh giá các hoạt động quản trị doanh nghiệp như điều hành doanh nghiệp,
quản trị rủi ro, quan hệ khách hàng, quản lý thương hiệu, nguồn nhân lực, đầu tư cộng
đồng doanh nghiệp, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và môi trường.
Thông tin chi tiết về những chương trình trách nhiệm xã hội của ANZ và kết quả có thể
được tìm thấy trên trang web www.anz.com.
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