Compromesos amb el futur

Què és la Sostenibilitat?
Atendre les necessitats actuals
sense comprometre la capacitat de les
generacions futures de satisfer les seves,
tot garantint l’equilibri entre el creixement
econòmic, el benestar social i la cura
del medi ambient

Per què una memòria
de Sostenibilitat?
Per donar resposta de manera
transparent a les inquietuds dels
nostres grups d’interès sobre quin ha
estat l’acompliment econòmic, social i
ambiental de la companyia

Quins han estat els fets
rellevants el 2015?

Implantació del
Codi Ètic d’ESTEVE
i el canal de
comunicacions per
a tots els empleats
d’Espanya.

Dos programes
de recerca pròpia
sobre noves
entitats moleculars
per al tractament
del dolor acaben la
Fase II.

Signatura d’una
aliança mundial
en l’àmbit de la
R+D entre ESTEVE i
Mundipharma-Purdue
per a productes
innovadors en dolor.

Creació de la
spin-off del projecte
HIVACAT “Aelix
Therapeutics” per al
desenvolupament de
la vacuna terapèutica
de la sida.

Desenvolupament
d’un procés de
fabricació de
mostres per
prosseguir els
estudis clínics per
a la síndrome de
Sanfilippo A.

Llançament de la
unitat de negoci de
cirurgia oftàlmica.

Venda de la divisió
de veterinària a
Ecuphar.

Comercialització
de Duloxetina als
Estats Units, primer
medicament fruit
de la integració
vertical d’ESTEVE.

Ampliació de
les instal·lacions
a la planta de
Sintenovo, Mèxic.

Ampliació del
sistema de gestió
de l’acompliment
del 31% al 40%
de la plantilla.

Entra en
funcionament una
planta d’energia
fotovoltaica per
a autoconsum
a la fàbrica de
Martorelles.
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Quines
han estat les
xifres clau
el 2015?

Més de

programes de recerca
pròpia sobre dolor
finalitzen la Fase II

8

48.000
professionals de la salut
formats

+7

%

projectes dirigits a
millorar l’atenció dels
pacients crònics

Pots trobar
informació més detallada
en la nostra Memòria
de Sostenibilitat 2015
a www.esteve.com/
memoriasostenibilitat

augment
de clients a la web

d’inversió en actius
industrials

SOCIS ESTRATÈGICS,
PROVEÏDORS I
INSTITUCIONS
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amb una mitjana de 17 h/
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sistema de gestió de
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Programa de Voluntariat
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d’aliments i
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de plaques fotovoltaiques
per reduir 140 t de CO2

t
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9.412

beneficiaris, a través de
la col·laboració amb 23
entitats socials

9,4 M€
en inversions en
medi ambient
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