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ÖN SÖZ
2020-Cİ İL ÜZRƏ 
DAVAMLILIQ HESABATIMIZ

Biz fəxr edirik ki, HELL ENERGY alkoqolsuz içkilər dünya 
üzrə ən sürətlə inkişaf edən istehsalçılarından biridir. İqtisadi 
artımla yanaşı, biz bəşəri dəyərlərin nə dərəcədə əhəmiyyətli 
olduğunu dərk edirik və davamlı bir gələcək haqqında 
düşünmək biznesimizin əsas aspektlərindən biridir.

Bizim əsas məqsədimiz premium məhsullarımızı istehsal 
edərkən enerjiyə qənaət etməkdir. Davamlı yenilənmə və 
innovasiya sağlam iş mühiti və o cümlədən daim dəyişən 

istehlakçı ehtiyaclarını garşılamaq üçün yüksək keyfiyyətli məhsulların təmin edilməsi üçün 
mühüm rol oynuyur. Məhsul, yalnız istehsal zamanı ekoloji aspektlər nəzərə alındığı təqdirdə 
davamlı ola bilər, ona görə də məhsullarımızı ətraf mühitə mümkün qədər ən az zərər ilə 
ərsəyə gətirməyə çalışırıq. Bu prinsiplə biz, məhsullarımızın 10, 20 və hətta 100 ildən sonra 
da davamlı və bazara yararlı olmasını təmin etmək istəyirik.

Bizim fəlsəfəmiz insan sağlamlığını və ətraf mühiti həmişə ön plana qoymaqdır. Beynəlxalq 
səviyyədə uğur qazanmağımıza baxmayaraq, köklərimizi heçvaxt unutmuruq. Biz Borsod-
Abauj-Zemplen mahalını və Szikszo bölgəsini daimi investisiyalarla və yeni iş yerləri 
yaratmaqla dəstəkləməyi prioritet hesab edirik. Biz ərazidə yaşayan insanların mənafeyi 
naminə həyata keçirilən bir çox proqram və tədbirlərin yaxın tərəfdarıyıq. Həmçinin gələcək 
nəsillərin yetişdirilməsinə və gənclərə karyera imkanlarının yaradılmasına çalışırıq.

Məqsədimiz HELL-in istehlakçıların bir nömrəli seçimi və bir iş mühiti beynəlxalq səviyyədə 
uğurlu Macarıstan ailə şirkəti və brend olaraq hissələrimizin sahibləri üçün yaxşı bir fürsət 
və nümunədir.

Barnabás Csereklye
İcraçı direktor

Dünyanın ən sürətlə böyüyən FMCG (Çox satılan istehlak malları) brendlərindən biri olaraq, 
şəffaf iş mühiti və korporativ sosial məsuliyyətdən əlavə, HELL ENERGY əməliyyatlarının 
davamlılığına da büyük əhəmiyyət verir. İlk ictimaiyyətə açıq olan Davamlılıq Hesabatımız 
“Quality Pack Zrt” və HELL ENERGY Kft-ni 2020-ci ildə işçilərimiz, təchizatçılarımız, iş 
ortaqlarımız və istehlakçılarla əlaqələrimiz baxımından qiymətləndirir. Bizim üçün davamlılıq 
təkcə iqtisadi dayanıqlıq və mövcud resurslardan optimal istifadə demək deyil, həm də 
istehsal zavodumuzun yaxın və daha geniş ətraf mühitə və icmalara etdiyi daxili və xarici 
təsirinin nəzərə alınmasıdır. Korporativ fəaliyyətlə bağlı əsas məlumatlarla yanaşı, ictimai 
maraq doğuran mövzuların da hesabatda təqdim edilməsini vacib hesab edirik.

Biz fəaliyyətlərimizdə sağlamlıq, məsuliyyətli istehlak və ya iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə 
mübarizə hamımızın rifahı üçün vacib olan ümumbəşəri məsələləri əhatə edən Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərini (DİM) diqqət mərkəzində saxlayırıq.

Fəaliyyətlərimiz zamanı nəzərdən keçirdiyimiz və dəstəklədiyimiz DİM-lər bu hesabatın 
müvafiq bölmələrində göstərilmişdir.



 5  I  HELL ENERGY DAVAMLILIQ HESABATI – XÜLASƏ 2020-Cİ İL             

BİZİM DÜNYAMIZ

HELL ENERGY başlanğıcından indiyədək 
davamlılığa xüsusi əhəmiyyət vermişdir. 
Planetimizin gələcəyini nəzərə alaraq insanların 
və ictimaiyyətin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıran 
innovativ məhsullar istehsal etməyə çalışırıq.  
Biz işimizi məsuliyyətlə və etik fəaliyyət 
prinsiplərinə uyğun bir şəkildə həyata keçiririk.

ŞİRKƏTİMİZ, BRENDİMİZ VƏ MİSSİYAMIZ

HELL, yarandığı gündən bəri dinamik inkişaf edən bir şirkətdir. O, 2010-cu ilə qədər 
Macarıstanda FMCG bazarında liderə çevrildi və hazırda bütün dünya bazarındaki əsas yer 
tutur. Hazırda məhsullarımız 40 ölkədə təqdim olunub və 10 ölkə  bazarında satış lideriyik.

HELL hazırda dünyada üçüncü ən populyar enerji içkisi brendidir.

İstehsal mərkəzi, 2011-ci ildə təhvil verilməsi o vaxt hələ 5 yaşında olan brendin qısa, lakin uğurlu 
tarixində ən mühüm mərhələlərdən biri olan Szikszodakı qablaşdırma zavodumuzdur. İstər 
istehsal, istərsə də marka baxımından Macarıstandaki FMCG istehsal edən şirkətlər arasında 
ön sıralarda olmaqdan qürur duyuruq. Dinamik artımla yanaşı, ekoloji həssaslıq və konstruktiv 
fəaliyyət də bizim missiyamıza çevrilib və bu, bütün fəaliyyətlərimizə və qərarlarımıza təsir edən 
bir fenomendir.

Məqsədimiz təkcə yüksək keyfiyyətli məhsulları fəaliyyət göstərdiyimiz bütün ölkələrdə  istehsal 
etmək deyil, həm də müxtəlif tərəflərlə şəffaf şəkildə əlaqə saxlayan davamlı və fikir formalaşdıran 
bir brend olaraq bazar liderinə çevrilməkdir.
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QLOBAL PROBLEMƏR, LOKAL HƏLLƏR

Davamlılıq sahəsində lider olmaq korporativ davamlılıq məqsədlərinin uzunmüddətli biznes 
strategiyasına inteqrasiya olunmasını tələb edir. Biznes liderləri materialların istifadə olunduğu 
bütün fəaliyyət sahələrinə göz gəzdirməli və istifadə olunan materialları necə azaltmaq,  
alternativini tapmaq və ya təkrar emal etmək barədə düşünməlidirlər. 

Məhsullarımızın qablaşdırılmasının davamlı olması bizim üçün zəruri əhəmiyyət daşıyır. 
Biz bərpa olunan və təkrar emal edilə bilən xammala əsaslanan məhsullar istehsal etməyə 
çalışırıq və bununla da xammalın məsuliyyətli bir şəkildə idarə edilməsini və təbii ehtiyatların 
qorunmasını təşviq edirik.

MƏSULİYYƏTLİ MARKETİNQ VƏ KOMMUNİKASİYA

HELL markası 360 dərəcə rabitə ilə xarakterizə olunur. Brendlə bağlı əsas xəbərləri 
müxtəlif media kanallarını işə cəlb edərək istehlakçılara daha geniş bir şəkildə çatdırırıq. 
Məhsullarımızı tanıtmaqla yanaşı biz, məhsulun tərkib hissələri, qablaşdırma və korporativ 
davamlılıq ilə bağlı istehlakçı məlumatlarının paylaşılmasına da xüsusi diqqət yetiririk.

Maarifləndirici məzmunlar mütəmadi olaraq təkcə ənənəvi kommunikasiya kanallarında 
və veb-saytımızda deyil, həm də sosial media səhifələrimizdə və eləcə də televiziya 
kampaniyalarında nümayiş etdirilir. Biz müxtəlif istehlakçı qruplarımızı hədəfləmək 
üçün maarifləndirici, yaşıl kampaniyalara start veririk, çünki düzgün və dəqiq istehlakçı 
hesabatlarının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini düşünürük.
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MƏSULİYYƏTLİ İDARƏETMƏ,  
ETİK FƏALİYYƏT VƏ UYĞUNLUQ  

SOSİAL MƏSULİYYƏT
Biz gələcək nəsillər üçün məsuliyyət daşıyırıq, buna görə də 

sosial təşəbbüslər və sağlamlığın qorunması proqramları bizim 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biz cəmiyyətin məsuliyyətli bir 
üzvü kimi, mədəniyyəti, ictimai fəaliyyətləri, idman tədbirlərini 

və sağlamlığı dəstəkləyirik.

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ
Həm fəaliyyətlərimizdə, həm də təklif etdiyimiz məhsullarda 

ətraf mühitin qorunması prinsipinə sadiqik. Biz digər  
böyük şirkətlərə nümunə olmaqla daha yaxşı ekoloji 

səmərəliliyə nail olmaq üçün proseslərimizi və  
məhsullarımızı daim inkişaf etdiririk.

MAARİFLƏNDİRMƏ, ISTEHLAKÇI 
MƏLUMATLILIĞI

Müvafiq və dəqiq istehlakçı məlumatlarını təqdim etmək  
və qüvvədə olan qanunvericiliyə riayət etmək bizim üçün  

çox vacibdir, buna görə də biz məhsullarımız üçün  
etiketlər təqdim edirik.

ƏDALƏTLİLİK VƏ AYRI-SEÇKİLİYƏ  
QARŞI MÜBARİZƏ

Bütün fəaliyyətlərimizdə şəxsi və peşəkar dürüstlüyün 
ən yüksək standartlarına uyğun hərəkət edirik və eynisini 
tərəfdaşlarımızdan da tələb edirik. Biz həm şəxsi, həm də 

peşəkar səviyyədə ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizəyə, ədalətə və 
hörmətə sadiqik və ayrı-seçkilik hallarının baş verməməsi üçün 
əlimizdən gələni əsirgəməcəyik. Bu dəyərlərlə bağlı hər hansı 
narahatlıq yarandığı təqdirdə bu haqda məlumat vermək üçün 

xüsusi bir daxili sistem və təlimat hazırlamışıq.

İNSAN HÜQUQLARINA  
HÖRMƏTLƏ YANAŞMA

İnsan hüquqlarına hörmət bizim üçün çox vacib bir məsələdir. 
Biz uşaqların əmək fəaliyyətinə cəlb olunmasını pisləyirik və belə 

halların baş vermə ehtimalı olan tədarükçülərə və tərəfdaşlara 
məsafə qoyuruq. İnvestisiyalarımıza gəldikdə isə, planlaşdırmadan 

icraya qədər insan hüquqlarının, qanunvericiliyin və ən yaxşı 
təcrübələrin tələblərinin yerinə yetirilməsinə xüsusi nəzarət edirik. 

Biz Etik Kodeksimizdə insan hüquqları məsələsinin vacibliyini 
vurğulamışıq və bütün əməkdaşlarımızdan bunu bilmələrini və 

müvafiq olaraq tətbiq etmələrini gözləyirik.

PAYLAŞILAN DƏYƏRLƏRLƏ  
DOLU BİR İCMA

Biz, HELL-in təmsil etdiyi korporativ mədəniyyətini ən mühüm 
dəyərimiz hesab edirik. 2020-ci ildə pandemiyanın yaratdığı 
ağır görünməmiş çətin vəziyyət işçilərin bir-birinə nə qədər 

güvənə biləcəyini də göstərmiş oldu. HELL, fövqəladə və çətin 
situasiyalarda bir yerdə hərəkət etməyi bacaran əsl icmadır.
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ƏTRAF MÜHİTİMİZ
Ekoloji maarifləndirmə 
mövzusu mühüm və 
təxirəsalınmaz bir məsələdir. 
HELL hər addımını davamlı 
gələcəyi nəzərə alaraq 
planlaşdırır. Biz beynəlxalq 
şirkətlər üçün yaxşı nümunə 
olmaq və ətraf mühitin 
qorunmasına diqqət 
yetirdiyimizi istehlakçılara 
aydın bir şəkildə çatdırmaq 
istəyirik.

DAVAMLI İNKİŞAF VƏ YAŞIL 
İNNOVASİYALAR

İnnovasiyalar məhsullarımız üçün istifadə olunan resursların 
həcmini azaltmaqla şirkətin məsuliyyətli və davamlı 
şəkildə böyüməsinə imkan verir. Doldurma və qablaşdırma 
təsislərimizin davamlı olaraq genişləndirilməsi ətraf mühitə 
olan təsirlərin artmasına səbəb olur ki, enerji səmərəliliyi 
tədbirləri və ən yaxşı mövcud texnikaların istifadəsi ilə bu 
təsirləri balanslaşdırmağı hədəfləyirik.

HELL-in fəaliyyətinin ətraf mühitə qarşı əsas təsirləri 
iş əməliyyatlarımızın və artan istehsal həcmlərimizin 
doldurulmasının, qablaşdırılmasının və saxlanmasının 
nəticələri şəklində təzahür edir. Biz ətraf mühitə olan 
təsirimizdən xəbərdarıq və təbiyətə zərər vermiyən material 
seçimi və səmərəlilik tədbirləri vasitəsilə  ecoloqiyaya 
verdiyimiz zərərləri minimuma endirməyə çalışırıq.

Yüksək keyfiyyətli içkilərimizin 95%-dən çoxu artıq 100% təkrar 
emal oluna bilən alüminium qutularda satılır. 2025-ci ilə qədər 
portfelimizdə alüminium qutuların payını 99%-ə çatdırmağı 
hədəfləyirik. Təkrar istifadə olunmayan plastik butulkalardan fərqli 
olaraq, alüminium qutular öz orijinal funksiyasını və keyfiyyətini 
saxlamaqla davamlı olaraq təkrar emal edilə bilər və içkilərin 
qablaşdırılmasında istifadə oluna bilər. Bu il tərkibi yüksək 
miqdarda təkrar emal olunmuş alüminiumdan ibarət xammal 
tədarükü üçün müqavilə imzaladıq. HELL-in strategiyası aşağı 
karbon izi ilə alüminiumun məsuliyyətli tədarükünə söykənir ki, bu 
da qlobal emissiyaların azaldılmasına və aşağı karbonlu gələcək 
üçün uyğun məhsulların istehsalına töhfə verəcəkdir.
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2020-ci ilin yayında Hydro CIRCAL əmkdaşlılığıyla ilə içkilərin qablaşdırılması üçü nəzərdə 
tutulmuş, təkrar emal edilmiş, tərkibinin ən az 75%-i təkrar istehlakdan sonra geriyə qalan 
yığından ibarət olan alüminium gövdəsinin istifadəsi üçün kontrakt imzaladıq və qablaşdırma 
üçün bu materialdan istifadəyə keçid etmək üçün hazırlıqlara başladıq. Bu cür qablaşdırmadan 
istifadə etməklə HELL, əvvəllər alüminium qutu qablaşdırması zamanı əmələ gələn emissiya 
ilə müqayisədə istixana qazı emissiyasını 60% azaltmağı hədəfləyir. HELL, dünyada ən çox 
təkrar emal edilmiş tərkibə malik ən yaşıl alüminium içki qutularından birini təqdim edən ilk içki 
istehsalçısıdır.

2020-ci ilə qədər ətraf mühitə qarşı təsirimizi azaltmaq və dayanıqlı şəkildə fəaliyyət göstərmək 
üçün yüksək dərəcədə şaquli inteqrasiyaya nail olmuşuq. Təkcə doldurma prosesi deyil, həm də 
içki qablarının istehsalı artıq qrup daxilində həyata keçirilir. Bununla da içki qabı tədarükçülərindən 
asılılığımız aradan qalxdı və eyni zamanda qabların istehsalı və doldurma zavodu arasında 
nəqliyyatla bağlı emissiyalara qənaət etdiyimiz üçün İXQ izimiz minimuma endi.

Davamlılıq yolunda növbəti hədəfimiz olaraq, 2021-ci ilə qədər bütün fəaliyyətlərimizin enerji 
tələbatının 100%-ni bərpa olunan enerji mənbələrindən qarşılamaq istəyirik.

Ümumi olaraq, biz hər il faəliyyət göstərdiyimiz müddətdə hasil olunan karbon qazı və buna 
ekvivalent istixana qazlarının miqdarını hesablayırıq və bunlarla bağlı hesabat veririk. 2017-ci ildə 
yeni qab istehsalı zavodumuzun açılışından bu yana korporativ karbon izimizi illik olaraq izləyirik.

2020-ci il, Skop 1 (tCO2e) 2020-ci il Skop 2 emissiyası (tCO2e)

18 538

10 164

ƏTRAF MÜHİTLƏ BAĞLI QAYDA-QANUNLARA UYĞUNLUQ

HELL, ekspert heyətimizin ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına riayət olunmasını təmin etmək 
üçün öz vəzifələrini lazımlı dərəcədə yerinə yetirə bilmələri üçün lazım olan bütün ekoloji 
icazələrə və proseslərə malikdir. Aparılan yoxlamalar zamanı zavodlarımızda müəyyən edilmiş 
uyğunsuzluqların sayını və bunların nəticəsində qoyulan sanksiyaları özündə əks etdirən aylıq 
hesabatlar hazırlayırıq. 2020-ci ildə ekoloji qanunlara və/və ya qaydalara əməl edilməməsinə görə 
ciddi bir cərimə və ya qeyri-pul sanksiyasına məruz qalma halları olmamışdır.

Enerji səmərəliliyini təkmilləşdirməklə, daha az tullantı ilə xarakterizə edilən istehsal proseslərinə 
keçid etməklə və Ən Yaxşı Mövcud Texnikaları (BAT) tətbiq etməklə biz, təkcə ətraf mühit 
qaydalarına əməl etmirik, həm də ətraf mühitə verdiyimiz zərəri davamlı olaraq azaltmağa 
çalışırıq.

MAARİFLƏNDİRİCİ YAŞIL KOMMUNİKASİYA

Məqsədimiz istehlakçılarımızı ekoloji düşüncə istiqamətinə yönəltmək və yaşıl innovasiyalarımız, 
məhsul və ya texnologiyalarımızdaki inkişaf haqqında müntəzəm məlumat verməklə onlar üçün 
yaxşı bir nümunə olmaqdır. Müxtəlif media kanallarında davamlılığın vacibliyini daima vurğulayırıq. 
Bunu ən yüksək səviyyədə reallaşdırmağın aktiv yollarından biri alüminium qutuların təkrar 
emalıdır ki, media kampaniyalarımız vasitəsilə istehlakçılarımızı bu istiqamətdə təşviq edirik.
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CƏMİYYƏTİMİZ

HELL ENERGY sadəcə bir 
şirkət deyil, həm də ortaq 
dəyərləri olan bir icmadır. 
Məsuliyyətli bir şirkət olaraq, 
geniş mühitimizə daxil olan 
icmalara dəstək olmaq bizim 
borcumuzdur.

LOKAL BİR İCMA QURMAQ

Yeni iş yerlərinin açılması
Biz Macarıstanın şimal regionuna, işsizliyin nisbətən yüksək 
olduğu bölgəyə texnoloji inkişaf, daim artan investisiyalar və 
yeni iş yerləri gətirməkdən qürur duyuruq. Biz təkcə yüksək 
keyfiyyətli məhsul satmaqla kifayətlənmirik, eyni zamanda 
indiyədək 1000-dən çox iş yeri yaradmışıq, daim inkişaf edən 
şirkət və işçilərinə böyük karyera imkanlarıyla təmin etmişik və 
təhlükəsiz iş mühitiylə təmin etmişik     .

Bu istiqamətdəki faəliyyətlərin davamı olaraq, Hell Energy 
kofesinin istehsalını Almaniyadan Macarıstana köçürmək 
qərarına gəldik. 2020-ci ilin sentyabr ayında Szikszoda yeni bir 
fabrik fəaliyyətə başladı və Borsod-Abauj-Zemplen mahalında 
daha 50 yeni iş yeri açılmış oldu. Dünyanın istənilən nöqtəsinə 
çatdırılan bütün buzlu kofe məhsullarımızın tərkibində 100% 
Macarıstan südü var ki, bu da ölkənin yaxşı reputasiyasını 
dünya miqyasında yayır və yerli istehsalçılar üçün prestij yaradır.

Təlim proqramları və karyera imkanları
Miskolc Universiteti ilə yaxın əlaqələrimiz var. Biz uzun 
müddətdir ki, ikili təlim proqramımızın bir hissəsi kimi 
universitet tələbələrini qəbul edirik və məzun tələbələr üçün 
peşəkar təcrübə imkanları yaratmışıq. 2020-ci ildə Szikszo 
şəhəri və Miskolc Universiteti ilə üçtərəfli müqavilə imzaladıq. 
Bu müqavilə gəncləri təlim proqramları və karyera imkanları 
təmin etməklə bölgədə, yəni Szikszoda qalmalarını təşviq 
etmək məqsədi daşıyır.

Biz buna təhsilin səviyyəsini yüksəltməklə nail olmaq 
niyyətindəydik, ona görə də gələn ildən təkcə universitetdən 
deyil, həm də Miskolc şəhərinin orta məktəblərindən də ikili 
tələbələri qəbul etməyi planlaşdırırıq. Müqavilə çərçivəsində 
HELL həmçinin Szikszo-nun yeni yaşayış evləri, məktəblər və 
uşaq bağçalarının tikintisi kimi layihələri ehtiva edən inkişaf 
proqramında da iştirak edəcək. Bu, yerli əhaliyə karyera 
şanslarını təqdim etmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir, 
çünki bu yolla Szikszo və ətrafda işləyən insanlar üçün daha 
cəlbedici ola bilər.

İanələr
Biz vətənpərvərliyimizlə tanınan bir şirkət olaraq, yerli icmaların 
və təşkilatların daimi dəstəkçisiyik. 2020-ci ildə koronavirusun 
yaratdığı fövqəladə vəziyyətdə ölkənin  müxtəlif köməyə 
ehtiyacı var idi. Bu virusun qarşısının alınması üçün ön cəbhədə 
çalışanlar insanlara dəstək olmalı idik. 2020-ci ildə epidemioloji 
vəziyyətə cavab olaraq biz Borsod-Abauj-Zemplen Rayon 
Mərkəzi Xəstəxanasına və Universitetin Tədris Xəstəxanasına 
20 milyon HUF ianə etdik. Xəstəxana ianəni reanimasiya 
bölməsinin fəaliyyətini tam şəkildə davam etdirməsi üçün 
lazım olan avadanlıqların alınmasına və bölmənin fəaliyyəti 
üçün zəruri olan digər cihazlar - intensiv yataq monitorları, qan 
qazı analizatorları, mobil rentgen, ultrasəs cihazları kimi yeni 
avadanlıqların alınmasına sərf etmişdir.
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NAİLİYYƏTLƏRİMİZ

SZIKSZO-DƏ YENİ KOFE İSTEHSALI 
FABRİKİMİZİN AÇILIŞI

TULLANTILARI VƏ NƏQLİYYAT 
EMİSSİYALARINI AZALTMAQ VƏ BÖYÜK 

KİSƏ QABLAŞDIRMALARINI ƏVƏZ 
ETMƏK ÜÇÜN 7 ŞƏKƏR SİLOSUNUN 

TİKİNTİSİ

ISO 14001 ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏ 
EDİLMƏSI SİSTEMİNİN TƏTBİQİNƏ 

BAŞLANILMASI

MİNİMUM 75% TƏKRAR EMAL 
EDİLMİŞ TƏRKİBƏ MALİK ALÜMİNİUM 

XAMMALININ SATIN ALINMASI

MİSKOLC UNİVERSİTETİ İLƏ 
STRATEJİ TƏRƏFDAŞLIĞIMIZIN 

MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ

PORTFELİMİZDƏKI PLASTİK 
BUTULKALARIN PAYININ 5%-DƏN 

DƏ AŞAĞI SALINMASI

ISO 14001
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GƏLƏCƏK HƏDƏFLƏRİMİZ

PLASTİK BUTULKALARIN ÜMUMİ SAYININ           
AZALDILMASI

Plastik butulkalar əvəzinə HELL, alüminium qutulardan istifadəyə yönəldilib, 
çünki onlar həm keyfiyyəti, həm də dəyərini saxlayaraq dəfələrlə təkrar emal 
edilə bilən yeganə içki qablarıdır. 2021-ci ildə ən populyar içki kateqoriyalarından 
biri olan qazlı sərinləşdirici içkilərimiz üçün plastik butulkaları mərhələli 
şəkildə aradan qaldırmaq üçün öhdəlik götürürük. Məqsədimiz alüminium 
qablaşdırmanın payını 99%-ə çatdırmaqla, 2025-ci ilə qədər portfelimizdəki 
plastik butulkaların payını 1%-dən də aşağı salmaqdır. 

ENERJİ SƏMƏRƏLİYİ VƏ BƏRPA OLAN  
ENERJİDƏN İSTİFADƏ

Enerji səmərəliliyini artırmaq və karbon qazı emissiyalarını azaltmaq üçün 
çox çalışırıq. Bu istiqamət üzrə məqsədimiz, zavodlarımızda sayğac sistemi 
quraşdırmaqdır. 2021-ci ildən bəri enerji ehtiyaclarımızı şirkət səviyyəsində 100% 
bərpa olunan mənbələrdən qarşılamağı öhdəmizə götürmüşük.

GƏLƏCƏK İNVESTİSİYALAR

HELL 2021-ci ildə təxminən 80 milyard HUF dəyərində investisiyalar proqramı 
hazırlayıb və bu müddət ərzində Szikszoda tutum qabiliyyətinin genişləndirilməsi 
həyata keçiriləcək. Planlarımıza, başqa layihələrlə yanaşı, qutu istehsalı və 
doldurma gücümüzün genişləndirilməsi də daxildir. İnvestisiya çərçivəsində 
yeni alüminium qutu istehsalı və doldurma xətləri ilə 78 000 kvadratmetrlik yeni 
bina kompleksi tikməyi, həmçinin əlavə anbarlar ilə anbar tutumumuzu artırmağı 
planlaşdırırıq. Planlaşdırılan genişləndirmə işlərindən sonra, yeni obyekt 2023-
cü ildə istismara verildikdən sonra Szikszo-da hər il təxminən 3 milyard ədəd 
alüminium qutu istehsal ediləcək.
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