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RAPORT CURENT NR. 25/2022 

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. 

Data raportului: 12.04.2022 
Denumirea entității emitente: One United Properties S.A.  
Sediul social: 20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania 
Nr. Reg. Com.: J40/21705/2007 
Cod unic de înregistrare: 22767862 
Capital social: RON 514.828.058,80 
Număr de acțiuni emise: 2.574.140.294 acțiuni ordinare 
Simbol ONE 
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium  

Evenimente importante de raportat: Înființare Comitet ESG în cadrul Consiliului de Administrație 

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii despre crearea unui 
Comitet de Guvernanță de Mediu, Socială și Corporativă (ESG) care va asista Consiliul de Administrație al Companiei în 
definirea strategiei de sustenabilitate. 

Comitetul se va reuni de două ori pe an pentru a recomanda Consiliului de Administrație strategia generală a companiei 
cu privire la aspectele ESG. Comitetul va raporta Consiliului de Administrație subiecte curente și emergente legate de 
aspectele ESG care pot afecta afacerile, operațiunile, performanța sau imaginea publică a companiei sau care sunt 
relevante pentru Companie și acționarii săi și, dacă este cazul, va detalia acțiunile luate în raport cu acestea. Comitetul va 
monitoriza acțiunile sau inițiativele luate pentru a preveni, atenua și gestiona riscurile legate de aspectele ESG care pot 
avea un impact negativ semnificativ asupra Companiei sau care sunt relevante pentru stakeholderi și va oferi îndrumări în 
acest sens. De asemenea, Comitetul va asista Consiliul de Administrație cu privire la preocupările părților interesate legate 
de aspectele ESG. Totodată, Comitetul va supraveghea politicile, practicile și performanța Companiei cu privire la aspectele 
ESG, va coordona pregătirea raportului anual de sustenabilitate și va supraveghea procesul de obținere a unui rating ESG 
pentru One United Properties.  

Comitetul ESG va fi format din membri ai Consiliului de Administrație, experți externi și consilieri în domeniu. Componența 
finală a Comitetului va fi anunțată după alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație, care va avea loc în cadrul 
Adunării Generale a Acționarilor din 26 aprilie. Cofondatorii One United Properties, Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, 
vor face însă parte din comitet alături de cel puțin un membru independent al Consiliului. În plus, din partea membrilor 
externi, Zuzanna Kurek, IR manager al One United Properties și fondator al celei mai mari firme locale de consultanță în 
relația cu investitorii, va face parte și ea din Comitetul ESG. 
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Comitetul nou creat se va coordona cu celelalte Comitete ale Consiliului de Administrație pentru probleme specifice ESG 
care se suprapun, cum ar fi, de exemplu, raportarea riscurilor legate de ESG împreună cu Comitetul de Risc și Audit sau 
țintele ESG în planurile de stimulare ale companiei împreună cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare.  

Termenii de referință ai Comitetului ESG pot fi consultați pe site-ul Companiei, disponibili AICI. 

Numirea Comitetului ESG în cadrul Consiliului de Administrație face parte dintr-o strategie mai amplă de sustenabilitate 
pe care dezvoltatorul imobiliar a început să o implementeze la sfârșitul anului 2021, ca urmare a deciziei de a adera la 
Pactul Global al ONU, cea mai mare inițiativă de sustenabilitate din lume. În urma acestei aderări, Compania s-a angajat 
să raporteze anual progresul în domeniul durabilității. Primul astfel de raport, Raportul de sustenabilitate 2020, este 
disponibil AICI. Raportul de sustenabilitate 2021 va fi publicat în prima jumătate a anului 2022.  

Membru executiv al Consiliului de Administrație, 

Victor Căpitanu 


