HELL ENERGY
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА УСТОЙЧИВОСТ
2020 г.

4 I HELL ENERGY РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА УСТОЙЧИВОСТ – 2020 г.

ПРЕДГОВОР
Гордеем се, че HELL ENERGY е един от най-бързо
развиващите се производители на безалкохолни напитки
в света. В допълнение към икономическия растеж, ние
придаваме голямо значение на човешките ценности и
имаме предвид устойчивото бъдеще, като го поставяме на
първо място във всеки аспект на своя бизнес.
От първостепенно значение за нас е да произвеждаме
своите първокласни продукти по енергийно ефективен
начин. Непрекъснатото обновяване и внедряване на нови технологии са от съществено
значение за устойчивите операции и предоставянето на продукти с най-високо качество,
които могат да отговорят на постоянно променящите се нужди на потребителите.
Един продукт може да бъде устойчив само, ако по време на производството се вземат
предвид екологичните аспекти, затова ние се стремим да произвеждаме своите
продукти с възможно най-малко въздействие върху околната среда. По този начин
искаме да се гарантира, че нашите продукти ще бъдат устойчиви и продаваеми след 10,
20 или дори 100 години.
Нашата философия е винаги да поставяме човешкото здраве и околната среда на първо
място. Въпреки международния си успех, ние не забравяме корените си. Считаме за
фактор от първостепенно значение предоставянето на поддръжка на област БоршодАбауй-Земплен и района на Сиксо с постоянни инвестиции и чрез създаване на нови
работни места. Ние сме близки поддръжници на много програми и събития, насочени в
подкрепа на хората, живеещи в района, а също така се стремим да обучаваме бъдещите
поколения и да предоставяме възможности за кариера на младите хора.
Нашата цел е HELL да се превърне в безусловен потребителски избор, както и
възможност и добър пример за заинтересованите в компанията ни страни, като работно
място, като унгарски семеен бизнес с международен успех и като марка.
Барнабаш Черекье
Изпълнителен директорr

НАШИЯТ ДОКЛАД ЗА
УСТОЙЧИВОСТ ЗА 2020 Г
Като една от най-бързо развиващите се марки за бързооборотни потребителски
стоки в света, в допълнение към прозрачните операции и корпоративна отговорност
спрямо обществото, HELL ENERGY се чувства задължена да извършва своите бизнес
операции по устойчив начин. Първият ни публично достъпен доклад за устойчивост
отразява резултатите, постигнати в сферата на устойчивостта от Quality Pack АД
и HELL ENERGY ООД през 2020 г. В този доклад сме оценили представянето си въз
основа на взаимоотношенията ни със своите служители, доставчици, бизнес партньори
и потребители. За нас устойчивостта не означава само стопанска устойчивост и
съзнателно използване на наличните ресурси, а и вземането предвид на вътрешното и
външно въздействие на нашето производствено предприятие върху непосредствената
и по-широка околна среда и засегнатите общини. В допълнение към ключовите данни
за представянето ни на корпоративно равнище, ние също така считаме за важно да
представим теми от висок обществен интерес. По време на извършване на своите
операции ние имаме предвид Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), които се
отнасят до универсални въпроси, важни за благосъстоянието на всички нас, като
здраве, отговорно потребление и управление на изменението на климата и неговите
последици.
ЦУР, които вземаме предвид и подкрепяме в хода на своите дейности, са показани в
съответните глави на този доклад.
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НАШИЯТ СВЯТ
HELL ENERGY се задължи да взема предвид
устойчивостта от самото начало на своето
съществуване. Стремим се да създаваме
иновативни продукти, които подобряват
качеството на живот на хората и общностите,
като същевременно не пренебрегваме бъдещето
на своята планета. Ние ръководим бизнеса
си отговорно и в съответствие с принципите
на етичната работа, по отношение на които не
правим компромиси.
КОМПАНИЯ, МАРКА И МИСИЯ
От създаването си HELL е динамично развиваща се компания. Към 2010 г. тя се превърна
в пазарен лидер на пазара на бързооборотни стоки в Унгария, и сега е ключов играч в
световен мащаб. Понастоящем продаваме продуктите си в 40 държави и сме лидери
на пазара в 10 държави. В момента HELL е третата най-популярна марка енергийни
напитки в света. Центърът на производството е нашата бутилираща фабрика, която
се намира в Сиксо. Нейното предаване през 2011 г. беше един от най-важните етапи
в кратката, но успешна история на тогава едва 5-годишната марка. Гордеем се, че

сме в челните редици на унгарските производители на бързооборотни стоки, както по
отношение на производството, така и по отношение на марката. Наред с динамичния
растеж, екологичната осведоменост и формирането на нагласа също се превърнаха в
наша мисия, която оказва въздействие върху всички наши дейности и решения. Нашата
цел е да станем водеща на пазара марка във всички страни, в които действаме, не само
по отношение на производството на продукти с първокласно качество, но и като марка,
която също така е устойчива и формира мнението на потребителите, като същевременно
държим на прозрачното общуване със заинтересованите в компанията ни страни.
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ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ЛОКАЛНИ РЕШЕНИЯ
Да показваш пътя към устойчивостта изисква корпоративните цели за устойчивост да
бъдат внедрени в дългосрочната бизнес стратегия. Бизнес лидерите трябва да разгледат
всички области на работа, където се използват материали, и да обърнат внимание на
начините за намаляване, преработка или повторна употреба на материали. За нас е
изключително важно опаковката на нашите продукти да е устойчива. Ние се стремим
да разработваме продукти, базирани на суровини, които могат да бъдат възобновявани
и повторно употребени, като по този начин насърчаваме отговорната работа със
суровините и опазването на природните ресурси.

ОТГОВОРЕН МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЯ
Характерна за марката HELL е комуникацията на 360-градуса. Ние предоставяме
основните послания, свързани с нашата марка, до своя по-широк кръг потребители
чрез интегриране на различни медийни канали. В допълнение към популяризирането на
своите продукти, ние също така отдаваме първостепенно значение на осведомяването
на потребителите във връзка със съставките на продукта, опаковките и корпоративната
им устойчивост. Съдържания, целящи повишаване на осведомеността, редовно се
представят не само в традиционните комуникационни канали и нашия уебсайт, но и чрез
нашите профили в социалните медии, както и в телевизионни кампании. Стартираме
образователни, зелени кампании, насочени към различните си групи от потребители, тъй
като смятаме, че правилната и точна информация до потребителите е от първостепенно
значение.
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ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ,
ЕТИЧНА ОПЕРАЦИЯ И СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА
ОБЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние сме отговорни за следващото поколение, затова
обществените инициативи и програмите за опазване
на здравето са от първостепенно значение за нас.
Като отговорен член на обществото, ние подкрепяме
културните и обществени дейности, спортните събития и
здравеопазването.

Ние се задължаваме да опазваме околната среда,
както чрез своята работа, така и чрез продуктите, които
предлагаме. Непрекъснато развиваме своите процеси
и продукти, за да постигнем по-добра екологична
ефективност, като същевременно даваме пример и на
други големи компании.

За нас е изключително важно да предоставим правилна
и точна информация на потребителите и да спазваме
приложимото законодателство, поради което към своите
продукти предоставяме етикети, съдържащи всички
изискващи се данни.

ЧЕСТНОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ОБЩНОСТ НА СПОДЕЛЕНИ ЦЕННОСТИ

По време на своята работа ние действаме в съответствие
с най-високите стандарти за лична и професионална
почтеност и изискваме това и от своите партньори. Ние се
задължаваме да се борим с дискриминацията, в името на
справедливостта и взаимното уважение, както на лично, така
и на професионално равнище и правим всичко възможно,
за да избегнем възникването на случаи на дискриминация.
Разработили сме отделна вътрешна система и насоки за
докладване на всякакви заплахи срещу тези ценности.

Зачитането на правата на човека е от ключово значение
за нас. Ние осъждаме детския труд и се дистанцираме от
доставчици и партньори, при които може да се стигне до
такива случаи. По отношение на своите инвестиции, от
планирането до внедряването, ние непрекъснато следим
за зачитането на човешките права, разпоредби и най-добри
практики. Заложили сме важността на въпроса за правата
на човека в своя Етически кодекс и изискваме от всички
свои служители да са наясно с него и да го прилагат.

Смятаме, че корпоративната култура, която HELL
представлява, е нашата най-важна ценност..
Безпрецедентната ситуация и предизвикателствата,
породени от пандемията през 2020 г, показаха до каква
степен служителите могат наистина да разчитат един на
друг. HELL е истинска общност, която остава единна в
извънредни и трудни ситуации.

ПОВИШАВАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО,
ВЪЗПИТАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
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НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА
Темата за екологичното
съзнание е важна и
неизчерпаема. HELL
планира всяка своя
стъпка с оглед на
устойчивото бъдеще.
Искаме да дадем
добър пример на
международните
компании и да покажем
на своите потребители,
че сме отдадени на
околната среда.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЗЕЛЕНИ
ИНОВАЦИИ
Иновациите ни позволяват да постигнем растеж на компанията
по отговорен и устойчив начин, намалявайки количествата
ресурси, употребявани за производството на нашите продукти.
Непрекъснатото разширяване на нашите капацитети за пълнене и
опаковане води до увеличаване на въздействието върху околната
среда, което се стремим да балансираме с мерки за енергийна
ефективност и прилагане на най-добрите налични техники.
Основното въздействие, оказвано върху околната среда при
извършване на работата на HELL е резултат от нашата дейност,
пълненето, опаковането и съхранението на увеличаващите се
производствени обеми. Ние следим нашето въздействие върху
околната среда и се стремим да го намалим чрез отговорен
подбор на материали и мерки за ефикасност. Над 95% от нашите
висококачествени напитки вече се продават в алуминиеви
кенове, кутии, които на 100% могат да бъдат преработени и
използвани отново. До 2025 г. възнамеряваме да увеличим
дела на алуминиевите кутии в нашето портфолио до 99%. За
разлика от пластмасовите бутилки, които почти не се използват
повторно като опаковка за напитки, алуминиевите кенове
могат да се рециклират непрекъснато, като при това запазват
първоначалната си функция и качество. Тази година подписахме
договор за закупуване на алуминий с високо съдържание на
рециклиран материал. Стратегията на HELL се основава на
отговорно снабдяване с алуминий с нисък въглероден отпечатък,
допринасяща за намаляване на глобалните емисии и създаване на
продукти за бъдеще с ниски въглеродни емисии
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През лятото на 2020 г. си сътрудничихме с Hydro CIRCAL за използване на техния
рециклиран алуминиев лист за кутия за напитки със сертифицирано съдържание
от минимум 75% рециклиран след употреба метал и започнахме подготовката за
прехода към използването на този материал за опаковане на нашите продукти,
продавани в метални кутии. Използвайки тази опаковка, HELL се стреми да постигне
60% намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с емисиите, излъчвани
в резултат от използване на алуминиеви опаковки в миналото. HELL е първият
производител на напитки, въвел една от най-зелените алуминиеви кутии за напитки с
най-високо рециклирано съдържание в света. До 2020 г. постигнахме висока степен
на вертикална интеграция, за да намалим въздействието си върху околната среда и
да работим по устойчив начин. Не само пълненето, но и самото производство на кутии
за напитки вече се извършва в рамките на групата, като така отстраняваме излагането
си на доставчици на кутии за напитки и същевременно намаляваме въглеродния си
отпечатък чрез спестяване на свързаните с транспорта между производството на кутии
и завода за пълнене емисии. В рамките на следващия етап по пътя към устойчивото
си развитие се ангажираме да покрием 100% от енергийните нужди на цялата ни
дейност от възобновяеми енергийни източници към 2021 г. Като цяло ежегодно
изчисляваме и отчитаме количеството въглероден двуокис и еквивалентен парников
газ, за които сме отговорни по време на своето производство. Проследяваме своя
корпоративен въглероден отпечатък на годишна база от откриването на новия си завод за
производство на консерви през 2017 г.

2020 г. емисии от обхват 1 (tCO2e)

2020 г. емисии от обхват 2 (tCO2e)

18 538
10 164

СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО
ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
HELL разполага с всички необходими разрешителни и процеси, свързани с опазването
на околната среда, така че нашите добре обучени специалисти могат да изпълняват
задачите си с дължимото внимание, за да гарантират спазването на разпоредбите,
свързани с опазването на околната среда,. Изготвяме ежемесечни отчети за инспекции,
извършени в нашите заводи, съдържащи броя на установените несъответствия и размера
на произтичащите от тях санкции. През 2020 г. не е имало значими събития, довели до
налагане на глоби или непарични санкции за неспазване на закони и/или наредби,
свързани с опазването на околната среда, Чрез подобряване на енергийната ефикасност,
преминаване към по-малко замърсяващи производствени процеси и чрез прилагане на
най-добрите налични техники (НДНТ), се стремим не само да спазваме разпоредбите,
свързани с опазването на околната среда,, но и непрекъснато да намаляваме
въздействието си върху нея.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ЗЕЛЕНА КОМУНИКАЦИЯ
Целта ни е да насочим своите потребители към екологично мислене и искаме да
показваме пример, като редовно предоставяме информация за своите зелени иновации
и подобрения на продукти или технологии. Подчертаваме значението на устойчивостта
в много различни медийни канали. Един от активните начини това да бъде извършвано
с най-голямо въздействие са нашите медийни кампании в интерес на насърчаване на
нашите потребители за употреба на алуминиевите кутии многократно.
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НАШЕТО ОБЩЕСТВО
HELL ENERGY не е
просто компания, а и
общност от споделени
ценности. Като
отговорна компания,
наше задължение
е да подкрепяме
общностите в своето
по-широко обкръжение.

РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
Осигуряване на нови работни места
Гордеем се, че с технологично развитие, постоянно
разширяващи се инвестиции и нови работни места можем да
допринесем за подобряване на имиджа на региона Северна
Унгария, където безработицата е сравнително висока. Ние не
само продаваме висококачествен продукт, но и основахме
стабилна, постоянно развиваща се компания, създала повече
от 1000 работни места досега и безопасна работна среда,
която предоставя на своите служители отлични възможности
за кариера. За да продължим по този път, взехме решението
да прехвърлим производството на Hell Energy Coffee от
Германия в Унгария. През септември 2020 г. в Сиксо започна
работа нова фабрична единица, която създаде още 50 нови
работни места в област Боршод-Абауй-Земплен. Всички наши
продукти от серията ледено кафе, доставени до всяка точка
на света, съдържат 100% унгарско мляко, като по този начин
разпространяват добрата репутация на страната в световен
мащаб и увеличават престижа на местните производители.
Програми за обучение и възможности за кариера
Поддържаме добри отношения с университета в Мишколц.
Отдавна приемаме студенти като част от програмата си
за успоредно обучение и сме предоставили на завършващи
студенти възможности за професионален стаж . През 2020
г. подписахме тристранно споразумение с град Сиксо и
Университета в Мишколц, имащо за цел да задържи младите

хора от Сиксо в региона, като им предостави програми за
обучение и възможности за кариера.
Имахме намерение да постигнем това чрез повишаване
на нивото на образование, затова от следващата година
планираме да приемаме студенти с двоен статус не само
от университета, но и от средните училища в Мишколц. В
рамките на споразумението HELL ще участва и в програмата за
развитие на Сиксо, например чрез изграждане на нови жилищни
домове, училища и детски градини. Това е тясно свързано с
осигуряването на кариера на местните хора.
Дарения
Като компания, известна със своя местен патриотизъм,
постоянно поддържаме местните общности и организации.
В извънредната ситуация, причинена от коронавируса през
2020 г., беше необходима всякаква помощ. Смятахме, че
трябва да подкрепим онези, които работят в челните редици
за ограничаване разпространението на вируса. В отговор на
епидемиологичната ситуация, през 2020 г дарихме 20 милиона
форинта на областната и Университетска болница в БоршодАбауй-Земплен. Болницата използва дарението за закупуване на
оборудване, необходимо за работата на интензивното отделение
и за закупуване на ново оборудване – като интензивни нощни
монитори, анализатори на кръвни газове, подвижни рентгенови
апарати, ултразвукови апарати – които са от съществено
значение за работата на отделението.
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НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

ОТКРИВАМЕ НАШИЯ НОВ ЗАВОД ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА КАФЕ В СИКСО

ИЗГРАЖДАНЕ НА 7 ЗАХАРНИ СИЛОЗА
ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОПАКОВАНЕТО В
ГОЛЕМИ ЧУВАЛИ С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ И ЕМИСИИТЕ,
ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ ТРАНСПОРТА

ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЦИКЛИРАН
АЛУМИНИЙ С МИНИМУМ 75%
РЕЦИКЛИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ

ISO 14001

НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА
ПЛАСТМАСОВИТЕ БУТИЛКИ
ДО ПО-МАЛКО ОТ 5% ОТ
ПРЕДЛАГАНАТА ОТ НАС
ПРОДУКЦИЯ

ЗАПОЧВАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001

ЗАСИЛВАНЕ НА НАШЕТО
СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО С
УНИВЕРСИТЕТА В МИШКОЛЦ
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НАШИТЕ БЪДЕЩИ ЦЕЛИ
ПО-НАТАТЪШНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕЛА НА
ПЛАСТМАСОВИТЕ БУТИЛКИ
Вместо пластмасови бутилки HELL гласува за употребата на алуминиеви
кутии, тъй като те са единствените опаковки за напитки, които могат да
се преработват и употребяват безкрайно, като запазват както качеството,
така и стойността си. През 2021 г. поехме задължение постепенно да
премахнем пластмасовите бутилки като опаковка за произвежданите от
нас газирани безалкохолни напитки, които са една от най-популярните
категории напитки. Нашата цел е към 2025 г допълнително да намалим
дела на пластмасовите бутилки до по-малко от 1% от предлаганата от нас
продукция, като увеличим дела на алуминиевите опаковки до 99%.

ЕНЕРГИЙНА ЕФИКАСНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
Стремим се да повишим енергийната си ефикасност и да намалим
емисиите на въглероден двуокис. За тази цел планираме инсталирането
на система за измерването му в нашите заводи. От 2021 г. поехме
задължение да покриваме енергийните си нужди на ниво компания от
100% възобновяеми източници.

БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИИ
През 2021 г. HELL планира инвестиционна програма на стойност близо
80 милиарда форинта, по време на която ще се извърши разширяване
на капацитета в Сиксо. Нашите планове включват между другото
разширяване на капацитета ни за производство и пълнене на алуминиеви
кутии. Като част от инвестицията планираме да създадем нов сграден
комплекс от 78 000 кв.м с нови линии за производство и пълнене на
алуминиеви кутии, както и да увеличим капацитета си за съхранение
чрез изграждане на допълнителни складови единици. След планираното
разширение и планирания му пуск в експлоатация през 2023 г., новото
съоръжение ще може да произвежда почти 3 милиарда броя алуминиеви
кутии всяка година в Сиксо. .
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