
 

 

Άμπου Ντάμπι, 26 Ιανουαρίου 2022 

    

Όμιλος ADNOC κορυφαίο Εμιρατινό ‘brand name’ και φέτος. Διατήρηση από Dr. Sultan 

Al Jaber κορυφαίας θέσης μεταξύ ανώτατων στελεχών διεθνούς πετρελαϊκού κλάδου  

 

Μεγάλος κρατικός Όμιλος υδρογονανθράκων Εμιράτου Abu Dhabi, ADNOC, διατήρησε και το 2022, για 

τέταρτη συνεχή χρονιά, τη θέση του ως κορυφαίο ‘brand name’ των ΗΑΕ από απόψεως συνολικής χρηματικής 

αξίας, σε διεθνή κατάταξη του διεθνούς εμβέλειας βρετανικού συμβουλευτικού Οίκου Brand Finance. Η αξία 

του ‘brand’ του Ομίλου ADNOC αποτιμήθηκε σε 47 δισ. Dirhams (12,76 δισ. δολλάρια), αυξημένη κατά 19% 

έναντι του περασμένου έτους –η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των 10 κορυφαίων παγκόσμιων ‘brands’ 

του πετρελαϊκού τομέα- και κατά 174% συγκρινόμενη με το έτος 2017. Αξία ‘brand name’ Ομίλου ADNOC 

κατετάγη εξάλλου δεύτερη στην ευρύτερη περιοχή Μ. Ανατολής – Β. Αφρικής και ένατη παγκοσμίως στον 

κλάδο υδρογονανθράκων, ενώ κατέλαβε την 159η θέση στην συνολική κατάταξη των 500 κορυφαίων ‘brand 

names’. Σημειώνεται ότι στο διάστημα του τελευταίου έτους, ως κύριοι παράγοντες που έδωσαν ώθηση στην 

αξία του Ομίλου ADNOC χαρακτηρίζονται η υλοποίηση της νέας ενεργειακής του στρατηγικής με την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών και διεθνών συνεργασιών στον τομέα της «καθαρής» και ανανεώσιμης ενέργειας 

και του καυσίμου υδρογόνου, καθώς επίσης και η επιτυχία του προγράμματός του ενίσχυσης της εγχώριας 

προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών του, προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και επιτυχούς 

εισαγωγής θυγατρικών του στο Χρηματιστήριο.   

Σημειώνεται εξάλλου ότι Διευθύνων Σύμβουλος ADNOC Dr. Al Jaber –ο οποίος είναι και Υπουργός 

Βιομηχανίας & Προηγμένης Τεχνολογίας, Ειδικός Απεσταλμένος ΗΑΕ για την Κλιματική Αλλαγή και 

αρμόδιος για τη Στρατηγική Συνεργασία των ΗΑΕ με την Ελλάδα- κατετάγη και φέτος, για δεύτερη συνεχή 

χρονιά, ως «top executive» σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο πετρελαίου & φυσικού αερίου και κορυφαίο 

ανώτατο στέλεχος πετρελαϊκού τομέα στα ΗΑΕ και τον χώρο της Μ. Ανατολής, ενώ κατέλαβε την 13η θέση 

μεταξύ των 100 κορυφαίων «top executives» παγκοσμίως  
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