25/01 – Conferència ONLINE (Webinar): “Claus per a obtenir finançament sostenible”
CONFERÈNCIA EN CASTELLÀ

ENLLAÇ D’INSCRIPCIÓ
Programa:
(18:00h – 18:10h) – Presentació institucional
(18:10h – 18:30h) – “El boom de les finances sostenibles”

BCFE4S
•
•
•
•

Sra. Eva Hernández, Responsable de Finances Sostenibles a IEF i membre del Comitè Consultiu de

Definició de finances sostenibles.
L’ABC de les finances sostenibles.
Tendències recents.
Implicacions pel finançament empresarial.

(18:30h – 18:50h) – “L’estratègia en finances sostenibles de la Unió Europea”

Sr. Oliver Canosa, Responsable de Finances Sostenibles de Tecnoambiente.
•
•
•
•

Cap on es dirigeix la Unió Europea en matèria de finances sostenibles?
Les finances sostenibles i el Pacte Verd Europeu.
Iniciatives clau i implicacions per les empreses.
El desenvolupament dels marcs normatius en finances sostenibles al món.

(18:50h – 19:10h) – “Negociació bancaria amb criteris de sostenibilitat”

Sr. Jordi Marti Pidelaserra, Economista. Professor de la secció de comptabilitat Universitat de
Barcelona. Responsable de ESG-Rating UB.
•
•
•
•

Com els bancs avaluaran els riscos financers i no financers abans de concedir finançament.
Com presentar la informació financera i no financera per ser elegit.
Les agències de rating creditici i les agències de rating de sostenibilitat.
Com els bancs captaran l’estalvi amb criteris de sostenibilitat.

(19:10h – 19:30h) – Preguntes i respostes

Com accedir a la xerrada ONLINE?
Abans de l’acte rebrà un correu electrònic amb l’enllaç URL i contrasenya per a poder accedir a la sessió ONLINE.
•
•
•
•

Per accedir cal identificar-se amb el nom, cognoms i adreça de correu electrònic.
Per escoltar als ponents, abans d’accedir a la sala, ha d’activar el micròfon.
Un cop dins de la sala, els micròfons dels assistents estaran apagats durant tota l’activitat per a no
interferir en les ponències.
Es podran fer preguntes a través del xat de preguntes i respostes o amb el botó d’aixecar la mà per a
intervenir amb veu.

Podrà gaudir de la xerrada dels ponents i veure la presentació Power Point.
Per a qualsevol dubte contacti al correu comunicació@accid.org o assbcfe@gmail.com.

Detalls:
Data:
Hora:
Web:

gener 25
18:00h – 19:30h
https://barcelonacentrefinancer.cat/

Organitzadors: ACCID, Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE) i Institut d’Estudis Financers (IEF)

