
 

 

ONE Tower 165, Calea Floreasca, 

District 1, 014459,  

Bucharest, Romania  

 

+40 312 251 1000 

 

office@one.ro 

 
www.one.ro 

  

 

ONE United Properties S.A. 

Registered Office: 20, Maxim Gorki Street, District 1, 011952, 

Bucharest, Romania 

J40/7032/2020; (EUID) ROONRC.J40/21705/2007, RO 22767862 
 

 

Către: Bursa de Valori București  
            Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare 
 

 

 

RAPORT CURENT NR. 52/2022 
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității 

de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare. 
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Evenimente importante de raportat: Disponibilitate Raport de Sustenabilitate 2021 

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre disponibilitatea 

Raportului de Sustenabilitate al Companiei aferent anului 2021. Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2021 poate fi 

accesat pe site-ul Companiei, AICI. Raportul a fost pregătit folosind standardele Global Reporting Initiative (GRI), iar 

pregătirea lui a fost supravegheată de către Comitetul de guvernanță de mediu, socială și corporativă, organizat în cadrul 

Consiliului de Administrație. 

În pregătirea acestui raport, conducerea a identificat subiecte de importanță cheie pentru Companie, precum și pentru 

toate părțile interesate – acționari, potențiali investitori și analiști ai pieței de capital, clienți, angajați, colaboratori, 

contractori și furnizori, mass-media. Părțile interesate au participat în cadrul unui sondaj, care apoi a servit la pregătirea 

matricei cu privire la aspectele materiale, aceasta conturând domeniile prioritare. Raportul prezintă o imagine de ansamblu 

asupra gamei vaste de activități întreprinse de Companie în legătură cu responsabilitatea corporativă, precum și abordarea 

managementului față de sustenabilitate, impactul social și de mediu și managementul riscurilor ESG. 

Raportul de sustenabilitate aferent anului 2021 se bazează pe strategia ESG și pe informațiile furnizate în Raportul de 

Sustenabilitate al Companiei pentru anul 2020, publicat în decembrie 2021. Pasul următor în cadrul acestui proces îl 

reprezintă demararea de către Companie a procesului de obținere a rating-ului ESG, cu una dintre cele mai importante 

agenții de rating. Compania va face public ratingul ESG după obținerea acestuia. 

Președintele Consiliului de Administrație Membru executiv al Consiliului de Administrație 

Claudio Cisullo Victor Căpitanu 
 

https://www.one.ro/en/investor-relations/2021-sustainability-report.pdf

