
 

 

 

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

 
RAPORT CURENT NR. 37/2021 

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: 06.12.2021 
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 286,015,588.20 
Număr de acțiuni emise: 1.430.077.941 acțiuni ordinare 
Simbol ONE 
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium  

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. 

Membru executiv al Consiliului de Administrație, 

Victor Căpitanu 


