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Evenimente importante de raportat: Aderare la UN Global Compact
Conducerea One United Properties S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre aderarea
companiei la United Nations Global Compact (Platforma Global Compact a Națiunilor Unite), cea mai mare inițiativă de
sustenabilitate corporativă din lume. Decizia de a adera la UN Global Compact face parte dintr-o strategie mai amplă
privind sustenabilitatea, pe care One United Properties o va implementa în lunile următoare.
Prin aderarea la UN Global Compact, One United Properties s-a angajat să sprijine cele Zece Principii ale Pactului Global
privind drepturile omului, muncă, mediu și combaterea corupției, precum și să raporteze periodic progresele înregistrate,
inclusiv descrieri ale acțiunilor practice întreprinse în vederea implementării principiilor Pactului Global și măsurarea
rezultatelor.
Ca prim pas al angajamentului față de sustenabilitate, One United Properties va emite înainte de sfârșitul anului primul
său raport de sustenabilitate pentru anul 2020. Acesta va oferi tuturor partenerilor săi o perspectivă și un punct de
referință cu privire la angajamentul companiei față de factorii ESG – de mediu, sociali și de guvernanță în anul precedent
derulării ofertei publice inițiale (IPO) la Bursa de Valori București. Începând cu 2022, compania va emite anual rapoarte de
sustenabilitate, subliniind impactul asupra mediului și comunităților locale. În paralel, One United Properties va dezvolta
la nivelul Consiliului său de Administrație un plan de acțiune pe termen mediu, care va aborda preocupările ESG și, de
asemenea, va căuta o terță entitate pentru evaluare ESG și măsurarea independentă a acțiunilor sale.
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