
Antibiotice în top la evaluarea performanței în domeniul sustenabilității 

 

Compania Antibiotice Iași se situează în top 5% la nivelul subindustriei farmaceutice dintr-un 
total de 442 de companii la nivel internațional, din perspectiva performanței ESG 
(Environmental, Social, Governance), un set de criterii nefinanciare folosit de investitori 
pentru a evalua activitatea și impactul de mediu, social, dar și guvernanța companiilor. 

Analiza pe baza criteriilor ESG a fost inițiată de Bursa de Valori București alături de compania 
Sustainalytics, rezultatul pentru anul 2021 obținut de compania Antibiotice a fost făcut public 
în cadrul conferinței „Scorurile ESG la BVB” ce avut loc pe 8 februarie 2022, putând fi accesat 
și pe site-ul instituției BVB la următorul link: 
https://bvbresearch.ro/ReportDashboard/ESGScores 

 

Astfel, din cele 442 de companii incluse în universal Sustainalytics, Antibiotice Iași se clasează 
pe locul 17, indicând o performanță ESG mai bună în comparație cu companiile similare 
evaluate. 

„Această performanță este rezultatul preocupării continue a managementului Antibiotice 
pentru implementarea criteriilor ESG. Credem că acest rezultat va genera un plus de 
încredere în relația cu acționarii, investitorii noștri dar și în relația cu ceilalți stakeholderi: 
pentru furnizori vorbim despre încrederea că au alături un partener etic cu care pot colabora 
pe termen lung, pentru clienții noștri, încrederea că produsele Antibiotice respectă cele mai 
înalte standarde de calitate și sunt dezvoltate luând în calcul și impactul pe care îl generăm 
asupra mediului și societății în ansamblul ei. Azi mai mult ca niciodată, raportarea ESG a 
devenit cu atât mai importantă cu cât în viitorul apropiat, accesul la capital va fi condiționat 
și de performanța pe care o vom înregistra la acest capital”, a  declarat Liviu Vatavu, director 
executiv Guvernanță Corporativă și Juridic din cadrul companiei Antibiotice. 

Rapoartele de analiză ESG au fost realizate în mod independent de către Sustainalytics, unul 
dintre principalii furnizori de ratinguri și analize ESG la nivel global, iar scorurile sunt 
calculate pe baza rapoartelor și informațiilor disponibile public. 

La nivel global, analiza ESG a companiilor listate a devenit un criteriu tot mai relevant în 
analiza oportunităților de investiții, mai ales în rândul investitorilor instituționali. 


