ESTEVE ESTRENA SEU CORPORATIVA
Barcelona, 22de juny de 2018.- Tal com va anunciar el setembre de 2017, ESTEVE ha
efectuat el trasllat de les més de 400 persones que fins a la data van exercir el seu treball
en les diferents seus que la companyia tenia disperses a Barcelona, a la nova seu
corporativa a la Zona Franca.
ESTEVE ocupa 10 de les 13 plantes de la Torre Esteve, edifici que forma part de la nova
àrea de negocis de Barcelona en la qual Iberdrola Immobiliària promou 4 edificis: Torre
Auditori, Torre Esteve, Torre Ponent i Torre Llevant.
El trasllat culmina l'històric desig de centralització en un mateix enclavament de tots els
centres de treball. Un dels requisits per realitzar aquesta mudança era la venda de la seu
corporativa històrica al barri del Guinardó (Barcelona) que finalment es va emmarcar dins
del mateix acord global aconseguit amb Iberdrola.
La concentració dels equips en un únic centre de treball, ajudarà a accelerar la
digitalització i impulsarà una forma de treball més aliena, col·laborativa, transversal i que
fomenti la innovació.
El nou edifici té una estructura on els espais oberts i lluminosos destaquen juntament
amb els seus cuidats acabats. A més, Torre Esteve disposa d'una qualificació energètica
A i de la certificació BREEAM "Molt bona", destacant per la seva funcionalitat,
sostenibilitat i estalvi energètic, característiques que converteixen a aquest complex
d'oficines en un centre de negoci sostenible i únic a Barcelona.
Nou Informe de Sostenibilitat
ESTEVE acaba de publicar el seu Informe de Sostenibilitat amb les dades d'activitat de
2017 en els àmbits econòmic, social i mediambiental, document avalat per la Global
Report Initiative (GRI), entitat internacional independent que lidera i fomenta l'elaboració
per part de les empreses d'informació transparent i verificable.

Sobre ESTEVE
ESTEVE (www.esteve.com) és un grup químic-farmacèutic líder a Espanya i amb una important
presència internacional. Fundada el 1929, la companyia té un equip de més de 2.600 persones, amb
presència a Europa, EUA, Mèxic i Xina i, el 2017, va assolir unes vendes de 803 milions d'euros.
La companyia manté un ferm compromís amb l'excel·lència, dedicant tots els seus esforços a promoure
la salut i millorar la qualitat de vida de les persones. La investigació constitueix el seu principal signe
d'identitat i compta amb un portafoli de projectes innovadors que la seva última finalitat és aportar
respostes a necessitats mèdiques no cobertes adequadament. El compromís social és un altre dels
seus signes de manera que ESTEVE vetlla perquè tots els projectes en què col·labora estiguin alineats
amb la seva visió de RSC.
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