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Informacja prasowa 

Najlepsi w obszarze zrównoważonego rozwoju 

PORR w pierwszej lidze dzięki wysokiej 

ocenie w ratingu ESG  

Wiedeń, 28.07.2021 – Drugi największy koncern budowlany Austrii, firma PORR, zajął czołowe miejsce w 

branżowym ratingu międzynarodowej agencji ISS ESG oceniającym stopień zrównoważonego rozwoju. Uzyskawszy 

ocenę „C+”, firma zdobyła status Prime. Oznacza to, że PORR jest najbardziej zrównoważonym 

przedsiębiorstwem budowlanym spośród firm z rynków rodzimych, a zwłaszcza w Austrii i Niemczech. 

 

„Ważną rolę w działalności PORR odgrywa zrównoważony rozwój i jego aspekty, definiowane jako ESG. Dowodzi tego 

przyznane nam wyróżnienie”, mówi Karl-Heinz Strauss, CEO PORR. „Wysoka ocena w klasyfikacji ESG oznacza dla nas 

olbrzymi krok na przód, dzięki któremu zajmujemy obecnie wiodącą pozycję w naszej branży oraz na naszych rynkach”. 

Jak podkreśla ISS, przedsiębiorstwa ze statusem Prime są liderami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do sporządzenia 

oceny w ramach ratingu ESG posłużyło ponad 100 specyficznych dla danej branży kryteriów środowiskowych (E), społecznych 

(S) oraz z obszaru ładu korporacyjnego (G). W ocenie uwzględniono również ryzyka i szanse przedsiębiorstwa na podstawie 

branżowych Key Issues, czyli kluczowych zagadnień.  

PORR – europejski lider ESG w budownictwie  

Kryteria ESG staną się dla klientów i inwestorów istotnymi czynnikami napędzającymi inwestycje. PORR wyznaczył sobie 

ambitne i jasne cele w obszarze zrównoważonego rozwoju i stopniowo zwiększa zakres transparentności. Przyznany status 

Prime oznacza, że na swoich rynkach macierzystych PORR jest liderem branży budowlanej pod względem kryteriów ESG. 

Ze względu na wysokie zużycie energii i surowców, gospodarka budowlana wywiera wpływ na społeczeństwo i środowisko, co 

wymaga globalnego i przyszłościowego myślenia. Dla prawdziwie zrównoważonego budownictwa nieodzowne jest przyjęcie 

całościowego spojrzenia ukierunkowanego na cykl życia produktu. W związku z tym, nie można na dłuższą metę pomijać 

takich tematów jak wydajność energetyczna, przestawienie się na odnawialne źródła energii, efektywne wykorzystywanie 

surowców za pomocą obiegu zamkniętego, zazielenianie dachów, odpowiedzialne zaopatrzenie, systemy certyfikacyjne oraz 

zrównoważone łańcuchy dostaw. 

Informacja prasowa oraz wysokiej rozdzielczości materiał zdjęciowy dostępne są w PORR Newsroom pod tym linkiem. 

 
Podpis pod ilustracją: ISS ESG - Prime Label / Corporate Responsibility © ISS ESG  

https://porr.pl/pl/media/informacje-prasowe/informacja-prasowa/news/porr-w-pierwszej-lidze-dzieki-wysokiej-ocenie-w-ratingu-esg?utm_source=E-Mail&utm_medium=press_release&utm_campaign=Sustainability
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