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RAPORT CURENT NR. 100/2022 

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: 30.12.2022 

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 

Capital social: 740.563.717,20 RON 

Număr de acțiuni emise: 3.702.818.586 acțiuni ordinare 

Simbol ONE 

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

Evenimente importante de raportat: Sondaj ESG privind temele de materialitate importante 

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

sondajului ESG privind temele de materialitate importante. Temele de materialitate cuprind aspecte economice, de 

mediu, sociale și de guvernanță care ar putea influența capacitatea companiei de a crea valoare pe termen scurt, mediu 

și lung și impactul acesteia asupra comunității. 

Compania invită toate părțile interesate, inclusiv, dar fără a se limita la, acționari, potențiali investitori, analiști, clienți, 

angajați, furnizori, colaboratori, precum și autorități de reglementare, ONG-uri, reprezentanți mass-media, să participe la 

acest sondaj. Răspunsurile sunt anonime, iar rezultatele consolidate vor fi folosite pentru a dezvolta conținutul Raportului 

de Sustenabilitate 2022 al Companiei. Sondajul este disponibil AICI. 

Raportarea anuală privind progresul în materie de sustenabilitate face parte dintr-o strategie pe care Compania a început 

să o implementeze la sfârșitul anului 2021, în urma deciziei de a se alătura Pactului Global al ONU, cea mai importantă 

inițiativă de sustenabilitate din lume. Până în prezent, Compania a publicat două Rapoarte de Sustenabilitate pentru 

exercițiile financiare 2020 (disponibil AICI) și 2021 (disponibil AICI). În septembrie 2022, One United Properties a primit 

ratingul ESG de la Sustainalytics (disponibil AICI). Mai multe detalii despre strategia de sustenabilitate și realizările One 

United Properties din acest domeniu pot fi găsite pe pagina dedicată: https://www.one.ro/ro/sustenabiltate/. 

Membru executiv al Consiliului de Administrație 

Victor Căpitanu 
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