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Evenimente importante de raportat: Anuntul privind implementarea unui program de 

emisiune de obligațiuni, inclusiv posibilitatea emiterii unor obligatiuni corelate cu obiective 

de sustenabilitate, publicarea Strategiei de Sustenabilitate pentru 2025-2030, a Documentului 

Cadru privind Obligatiunile corelate cu Obiective de Sustenabilitate precum si a Opiniei 

Externe Independente.  
 
Autonom Services SA (“Autonom”) informează toate părțile interesate despre intentia de a 
implementa, în viitorul apropiat, un program de emisiune de obligațiuni, inclusiv cu posibilitatea de 
a emite Obligațiuni corelate cu Obiective de Sustenabilitate. Fondurile obținute ca urmare a emisiunii 
de Obligatiuni corelate cu Obiective de Sustenabilitate au ca destinație finanțarea generală a 
activității. Acest lucru ne va permite să ne îndeplinim Obiectivele de Performanță și Sustenabilitate 
(“SPTs”) și să contribuim la dezvoltarea pieței de capital sustenabile din România.  
 
 
De asemenea, Autonom informeaza despre publicarea Strategiei sale de sustenabilitate pe orizontul 
de timp mediu (2025) și lung (2030).  
 
Autonom își dorește să susțină cele mai bune practici în domeniu. De aceea, în linie cu principiile 
ICMA privind Obligațiunile corelate cu Obiectivele de Sustenabilitate, Autonom a formulat  
și publică împreună cu Strategia de Sustenabilitate (“SLBP”):  

• Documentul Cadru privind Obligatiunile corelate cu Obiective de Sustenabilitate („SLBs 

Framework”) prin care se angajează în contextul emiterii de Obligațiuni corelate cu 
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Obiectivele de Sustenabilitate, să obțină rezultate specifice, considerate materiale, esențiale 

și semnificative pentru activitatea pe care o desfășoară, într-un orizont de timp ambițios.   

• Opinia Externă Independentă („SPO”), emisă de Sustainalytics, un consultant cu expertiză 

recunoscută în zona de mediu și social, prin care se confirmă alinierea Documentului Cadru 

privind privind Obligatiunile corelate cu Obiective de Sustenabilitate  cu Principiile ICMA 

privind Obligațiunile corelate cu Obiective de Sustenabilitate . 

 
 
 
Strategia de Sustenabilitate (“Sustainability Strategy”), Documentul Cadru privind Obligatiunile 
corelate cu Obiective de Sustenabilitate (“SLBs Framework”) si Opinia Externa Independenta 
(“SPO”) sunt disponibile in sectiunea dedicata de pe website-ul propriu: 

• www.autonom.ro/sustenabilitate pentru varianta în română; 

• www.autonom.com/sustainability pentru varianta în engleză. 

 

Mihaela Angela Irimia  

Președinte Consiliu de Administrație  
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