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RAPORT CURENT NR. 84/2022 

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: 11.10.2022 

Denumirea entității emitente: One United Properties S.A.  

Sediul social: București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20 

Nr. Reg. Com.: J40/21705/2007 

Cod unic de înregistrare: 22767862 
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Simbol ONE 

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium  

Evenimente importante de raportat: Obținere rating ESG de la Morningstar Sustainalytics 

Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața în legătură cu obținerea 

Ratingului de Risc ESG (mediu, social și guvernanță), emis de Morningstar Sustainalytics. În septembrie 2022, Sustainalytics 

a evaluat Compania cu un scor de 20,0, care este încadrat ca risc mediu. Ratingurile de risc ESG acordate de Sustainalytics 

sunt clasificate pe cinci niveluri de risc: neglijabil (0-10), scăzut (10-20), mediu (20-30), ridicat (30-40) și sever (40+). 

Ratingurile de risc ESG ale Sustainalytics măsoară expunerea unei companii la riscurile ESG materiale specifice industriei 

și măsura în care o companie gestionează aceste riscuri. Această modalitate multidimensională de măsurare a riscului ESG 

combină conceptele de management și de expunere pentru a ajunge la o evaluare absolută a riscului ESG. 

În procesul de rating, Sustainalytics a identificat următoarele aspecte ca fiind importante pentru One United Properties: 

guvernanța corporativă, integrarea ESG în raportarea financiară, guvernanța produselor, capitalul uman, mită și corupție, 

emisii, efluenți și deșeuri, precum și relațiile cu comunitatea. În raportul său, Sustainalytics a remarcat faptul că, în general, 

prezentarea informațiilor legate de ESG de către ONE respectă cele mai bune practici, semnalând o puternică 

responsabilitate a Companiei față de investitori și public. Compania a obținut cele mai bune rezultate la categoria 

guvernanță corporativă, care are cea mai mare expunere la risc pentru dezvoltator, primind un scor ridicat pentru 

managementul riscului. 

În cadrul secțiunii privind guvernanța corporativă, Raportul a evidențiat faptul că integritatea și calitatea consiliului și 

conducerii Companiei, structura de proprietate și drepturile acționarilor sunt cele mai importante aspecte și, prin urmare, 

domenii de interes crucial. Compania este cotată la bursă, ceea ce presupune un control sporit asupra practicilor sale de 

guvernanță și crește importanța structurilor, practicilor și comportamentului în materie de guvernanță. Acest lucru se 



 

 

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 
 

traduce printr-o expunere ridicată față de riscul de referință privind guvernanța corporativă. În acest context, 

Sustainalytics a constatat faptul că printre punctele forte ale One United Properties se numără structura consiliului de 

administrație, structura de proprietate și drepturile acționarilor. 

Comitetul ESG al Consiliului de Administrație al Companiei, responsabil cu definirea strategiei de sustenabilitate a One 

United Properties, a supravegheat procesul de rating ESG. Raportul de rezumat al ratingului de risc al One United 

Properties este disponibil pe site-ul ONE (AICI), pe platforma BVB Research Hub precum și anexat acestui raport curent. 

Primirea ratingului ESG 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 Națiunilor Unite, cea mai 

importantă inițiativă de sustenabilitate din lume. În urma aderării la Pactul Global al Națiunilor Unite, Compania s-a angajat 

să raporteze anual progresul înregistrat în domeniul sustenabilității. Până în prezent, Compania a publicat două rapoarte 

de sustenabilitate pentru exercițiile financiare 2020 (disponibil AICI) și 2021 (disponibil AICI). 

 

Membru executiv al Consiliului de Administrație 

Victor Căpitanu 
 

https://www.one.ro/ro/relatii-investitori/rating-esg-2022.pdf
https://www.one.ro/en/investor-relations/sustainability-reports/2020-sustainability-report.pdf?v=1640849297
https://www.one.ro/en/investor-relations/2021-sustainability-report.pdf

