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PREFAȚĂ

RAPORTUL NOSTRU DE 
SUSTENABILITATE PE 
ANUL 2020

Suntem mândri că HELL ENERGY este unul dintre producătorii 
de băuturi nealcoolice cu cea mai rapidă dezvoltare din lume. 
Pe lângă creșterea economică, recunoaștem importanța 
mare a valorilor umane și gândul la un viitor durabil se  
află în fruntea fiecărui aspect a afacerii noastre. 

Prioritatea noastră este de a face produsele noastre 
premium într-un mod cât mai eficient din punct de vedere 
energetic. Reînnoirea și inovarea continuă sunt esențiale 

pentru operațiunile sustenabile și pentru furnizarea de produse de calitate superioară 
pentru satisfacerea nevoilor clientului care sunt în continuă schimbare. Un produs poate 
fi sustenabil doar dacă aspectele legate de mediu sunt luate în considerare în timpul 
procesului de producție, prin urmare ne străduim să realizăm produsele cu cel mai mic 
impact posibil asupra mediului. Astfel dorim să ne asigurăm că produsele noastre vor fi 
sustenabile și comercializabile în 10, 20 sau chiar 100 de ani. 

Filozofia noastră este să punem întotdeauna pe primul loc sănătatea umană și mediul. În 
ciuda succesului nostru internațional, nu uităm rădăcinile. Considerăm prioritară sprijinirea 
județului Borsod-Abaúj-Zemplén și a regiunii Szikszó, cu investiții constante și prin crearea 
de locuri noi de muncă. Suntem susținători apropiați ai multor programe și evenimente 
în beneficiul oamenilor care trăiesc în zonă și, de asemenea, ne străduim să pregătim 
generațiile viitoare și să oferim oportunități de carieră tinerilor. 

Scopul nostru este ca HELL să devină o alegere clară pentru consumatori, o oportunitate și 
un bun exemplu pentru părțile interesate, ca loc de muncă, ca afacere de familie maghiară 
de succes la nivel internațional și ca brand.

Barnabás Csereklye
Managing director 

Fiind una dintre mărcile FMCG (bunuri de larg consum în mișcare rapidă) cu cea mai rapidă 
creștere din lume, pe lângă operațiuni transparente și responsabilitate socială corporativă, 
HELL ENERGY este dedicată operațiunilor durabile. Primul nostru raport de sustenabilitate 
disponibil public reflectă performanța de sustenabilitate a Quality Pack Zrt. și a HELL 
ENERGY Kft. în 2020, în care ne-am evaluat performanța în ceea ce privește relațiile pe 
care le avem cu angajații, furnizorii, partenerii de afaceri și cu consumatorii noștri. Pentru 
noi, sustenabilitatea nu înseamnă doar durabilitate economică și utilizarea conștientă 
a resurselor disponibile, ci și luarea în considerare a impactului intern și extern al fabricii 
noastre de producție asupra mediului imediat și mai larg și asupra comunităților. Pe lângă 
datele cheie privind performanța corporativă, considerăm că este important să prezentăm 
subiecte care sunt de mare interes public. 

În operațiunile noastre ținem cont de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 
Națiunilor Unite, care abordează probleme universale care sunt importante pentru 
bunăstarea tuturor, cum ar fi sănătatea, consumul responsabil sau combaterea schimbărilor 
climatice și a efectelor acesteia. 

ODD-urile pe care le luăm în considerare și le susținem în cursul activităților noastre sunt 
prezentate în capitolele respective ale acestui raport.
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LUMEA NOASTRĂ

HELL ENERGY s-a angajat de la început 
în favoarea sustenabilității. Ne străduim 
să creăm produse inovatoare care să 
îmbunătățească calitatea vieții oamenilor 
și comunităților, ținând cont și de viitorul 
planetei noastre. Ne desfășurăm afacerile 
în mod responsabil și în conformitate cu 
principiile funcționării etice, în care nu 
cunoaștem niciun compromis.
COMPANIE, BRAND ȘI MISIUNE 

De la înființare, HELL a fost o companie în dezvoltare dinamică. A devenit lider de piață pe 
piața FMCG din Ungaria până în 2010 și este și acum un jucător cheie la nivel mondial. În 
prezent vindem produsele în 40 de țări și suntem lideri de piață în 10 țări. 

În prezent, HELL este al treilea cel mai popular brand de băuturi energizante din lume.

Centrul de producție este fabrica noastră de îmbuteliere din Szikszó, a cărei predare în 2011 
a fost una dintre cele mai importante repere în scurta poveste, dar de succes, a mărcii de 
doar 5 ani. Suntem mândri să ne aflăm în fruntea companiilor FMCG din Ungaria, atât în ceea 
ce privește producția, cât și brandul. Odată cu creșterea dinamică, sensibilizarea cu privire 
la mediu și atitudinea de modelare au devenit, de asemenea, misiunea noastră, care are un 
impact asupra tuturor activităților și deciziilor noastre. 

Scopul nostru este acela de a deveni un brand lider pe piață în toate țările în care activăm, 
nu numai pentru realizarea produselor de calitate premium, dar și ca brand care este, de 
asemenea, sustenabil și care formează opinii, în timp ce comunică în mod transparent părților 
interesate
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PROVOCĂRI GLOBALE, SOLUȚII LOCALE 

A fi lider în domeniul sustenabilității necesită integrarea obiectivelor corporative de 
sustenabilitate în strategia de afaceri pe termen lung. Liderii de afaceri trebuie să analizeze 
toate domeniile de operare în care sunt folosite materiale și să se gândească la cum să 
reducă, să transforme sau să recicleze materiale. 

Este extrem de important pentru noi ca ambalajul produselor noastre să fie sustenabile. 
Ne străduim să dezvoltăm produse bazate pe materii prime regenerabile și reciclabile, 
promovând astfel un management responsabil al materiilor prime și conservarea resurselor 
naturale.

MARKETING ȘI COMUNICARE RESPONSABILĂ 

Brandul HELL este caracterizat printr-o comunicarea la 360 de grade. Transmitem mesajele 
noastre principale despre marcă pe o scară mai largă consumatorilor noștri prin integrarea 
diferitelor canale media. Pe lângă promovarea produselor noastre, acordăm prioritate 
și informațiilor pentru consumatori, cu privire la ingredientele produselor, ambalaje și 
sustenabilitatea corporativă. 

Conținutul cu privire la sporirea gradului de conștientizare este prezentat în mod obișnuit 
nu numai pe canalele tradiționale de comunicare și pe site-ul nostru web, ci și pe rețelele 
noastre de socializare, precum și în campaniile TV. Lansăm campanii educaționale, ecologice, 
pentru a viza diferitele noastre grupuri de consumatori, deoarece considerăm că informațiile 
adecvate și exacte ale consumatorilor sunt de o importanță capitală
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MANAGEMENT RESPONSABIL, 
OPERAȚIONARE ETICĂ ȘI CONFORMITATE

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
Suntem responsabili pentru generația viitoare, motiv 

pentru care inițiativele sociale și programele de conservare 
a sănătății sunt de o importanță capitală pentru noi. În 
calitate de membru responsabil al societății, sprijinim 
activitățile culturale, sociale, evenimentele sportive și 

îngrijirea medicală.

PROTECȚIA MEDIULUI 
Ne angajăm să protejăm mediul, atât în operațiunile noastre 

cât și în produsele pe care le oferim. Ne dezvoltăm în mod 
constant procesele și produsele pentru a obține o eficiență 
mai bună a mediului, în același timp dând un exemplu marilor 

companii.

CREȘTEREA GRADULUI DE 
CONȘTIENTIZARE, EDUCAREA 

CONSUMATORILOR
Pentru noi este extrem de important să oferim 

consumatorilor informații corecte și exacte și să respectăm 
legislația aplicabilă, prin urmare oferim etichetare exactă 

pentru produsele noastre.

CORECTITUDINE ȘI 
ANTIDISCRIMINARE

Pe parcursul operațiunii noastre, acționăm în conformitate 
cu cele mai înalte standarde de integritate personală 

și profesională și cerem acest lucru și partenerilor 
noștri. Ne-am luat angajamentul de a lupta împotriva 

discriminării, echității și respectului atât la nivel personal, 
cât și profesional și vom face tot posibilul pentru evitarea 
apariției cazurilor de discriminare. Am dezvoltat un sistem 
intern separat și orientări clare pentru raportarea oricărei 

preocupări legate de aceste valori.

RESPECTUL PENTRU  
DREPTURILE OMULUI

Respectarea drepturilor omului este esențială pentru 
noi. Condamnăm exploatarea prin muncă a copiilor și 
ne distanțăm de furnizori și parteneri în cazul în care 

există posibilitatea ca acest lucru să se întâmple. În cazul 
investițiilor noastre, de la planificare până la implementare, 

monitorizăm în mod continuu îndeplinirea drepturilor 
omului, a reglementărilor și a bunelor practici. Am stabilit  

importanța problemei drepturilor omului în Codul nostru de 
etică și ne așteptăm ca toți angajații noștri să fie conștienți 

de acesta și să îl aplice.

COMUNITATEA DE VALORI COMUNE
Considerăm cultura corporativă pe care o reprezintă HELL 

ca fiind cea mai importantă valoare a noastră. În 2020, 
situația fără precedent și dificilă, creată de pandemie, a 

arătat cât de mult se pot baza angajații, cu adevărat, unii 
pe alții. HELL este o comunitate reală care rezistă în situații 

dificile și extraordinare.
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MEDIUL NOSTRU
Tema conștientizării 

mediului este importantă 

și inepuizabilă. HELL își 

planifică fiecare pas pentru 

un viitor durabil. Dorim să 

oferim un exemplu bun 

companiilor internaționale 

și să le clarificăm 

consumatorilor noștri că 

suntem dedicați mediului.

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ȘI 
INOVAȚIE VERDE 

Inovația ne permite să realizăm creșterea companiei într-un 
mod responsabil și durabil, reducând cantitățile de resurse 
folosite pentru produsele noastre. 

Extinderea continuă a capacităților noastre de umplere și de 
ambalare are ca rezultat creșterea impacturilor, pe care ne 
propunem să le echilibrăm cu măsuri de eficiență energetică 
și utilizarea celor mai bune tehnici disponibile. 

Principalele efecte asupra mediului, ale operațiunilor HELL, 
sunt rezultatele operațiunii noastre, umplerea, ambalarea 
și depozitarea volumelor noastre de producție care sunt 
în creștere. Monitorizăm impactul pe care îl avem asupra 
mediului și ne străduim să-l reducem prin selectarea 
responsabilă a materialelor și prin măsuri de eficiență. 

Peste 95% dintre băuturile noastre de calitate premium 
sunt deja vândute în cutii de aluminiu 100% reciclabile. 
Până în 2025, ne propunem să creștem ponderea dozelor 
de aluminiu din portofoliul nostru la 99%. Spre deosebire de 
sticlele de plastic, care nu se reutilizează aproape deloc ca 
ambalaj pentru băuturi, dozele de aluminiu pot fi reciclate 
continuu, păstrând în același timp funcția și calitatea 
lor inițială. Anul acesta am semnat un contract pentru 
achiziționarea de aluminiu cu un conținut ridicat de reciclare. 
Strategia HELL se bazează pe aprovizionarea responsabilă 
cu aluminiu, cu emisii scăzute de carbon, contribuind astfel 
la reducerea emisiilor globale și va crea produse pentru un 
viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
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În vara anului 2020 am încheiat un parteneriat cu Hydro CIRCAL pentru utilizare foii de 
aluminiu reciclat, folosită pentru producerea dozei, cu un conținut certificat de minimum 75% 
deșeuri postconsum reciclate și am început pregătirea pentru trecerea la utilizarea acestui 
material pentru ambalarea produselor noastre conservate. Prin folosirea acestui ambalaj, 
HELL urmărește să obțină o reducere cu 60% a emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ 
cu emisiile legate de ambalajul folosit la cutiile de aluminiu din trecut. HELL este primul 
producător de băuturi care introduce una dintre cele mai ecologice cutii de aluminiu, pentru 
băuturi, cu cel mai mare conținut reciclat din lume. 

Până în 2020 am atins un grad ridicat de integrare verticală pentru a reduce impactul asupra 
mediului și pentru a funcționa într-un mod sustenabil. Nu numai umplerea, ci și producția 
dozelor de băutură în sine se desfășoară acum în cadrul grupului, eliminând expunerea noastră 
la furnizorii de doze de băutură și, reducând în același timp amprenta emisiilor GES, salvând 
emisiile legate de transport între fabrica producătoare de doze  și instalația de umplere. 

Ca următoare etapă de dezvoltare sustenabilă, ne angajăm să acoperim 100% din 
necesarul nostru energetic din întreaga noastră operațiune, din surse regenerabile de 
energie, până în 2021. 

În general, calculăm și raportăm anual cantitatea de dioxid de carbon și de gaze cu effect de 
seră echivalente de care suntem responsabili în timpul producției noastre. Am urmărit anual 
amprenta noastră corporativă de carbon, de la deschiderea noii noastre unități de producție a 
dozelor în 2017.

2020 Emisii domeniul 1 (domeniul 1) 
(tCO2e)

2020 Emisii domeniul 2 (domeniul 2) 
(tCO2e)

18 538

10 164

RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DE MEDIU

HELL are toate autorizațiile și procesele de mediu necesare, astfel încât personalul nostru 
expert să își poată îndeplini sarcinile cu diligența necesară pentru a asigura conformitatea 
cu reglementările de mediu. Lunar întocmim declarații ale inspecțiilor efectuate în fabricile 
noastre, conținând numărul de neconformități identificate și amploarea sancțiunilor 
rezultate. Nu au existat evenimente semnificative în 2020 care să implice amenzi sau 
sancțiuni nemonetare pentru nerespectarea legilor și/sau reglementărilor de mediu. 

Prin îmbunătățirea eficienței energetice, orientarea către procese de producție mai puțin 
poluante și prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT), ne străduim nu doar 
să respectăm reglementările de mediu, ci și să reducem continuu impactul nostru asupra 
mediului.

COMUNICAREA VERDE EDUCAȚIONALĂ

Scopul nostru este să orientăm clienții în direcția gândirii ecologice și dorim să conducem 
prin puterea exemplului, furnizând în mod regulat informații cu privire la inovațiile noastre 
ecologice și la îmbunătățirile produselor sau tehnologiilor. Subliniem importanța durabilității 
în multe canale media diferite. Una dintre modalitățile active de a face acest lucru cu cel mai 
mare impact este promovarea reciclării dozelor de aluminiu, lucru pe care îi încurajăm și pe 
consumatorii să îl facă, prin intermediul campaniilor noastre media.
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SOCIETATEA NOASTRĂ
HELL ENERGY nu este 

doar o companie, ci și 

o comunitate de valori 

comune. Fiind o companie 

responsabilă este de 

datoria noastră să sprijinim 

comunitățile din mediul 

nostru mai larg.

CONSTRUIREA UNEI COMUNITĂȚI 
LOCALE

Oferirea de noi locuri de muncă 

Suntem mândri că putem aduce dezvoltare tehnologică, 
să extindem constant investițiile și noi locuri de muncă 
în regiunea nordică a Ungariei, unde rata șomajului este 
relativ ridicată. Nu numai că vindem un produs de calitate 
superioară, dar am creat și o companie stabilă, în continuă 
evoluție, care a oferit până acum peste 1000 de locuri de 
muncă și un mediu de lucru sigur, care oferă oportunități de 
carieră excelente angajaților săi. 

Pentru a continua pe acest drum, am luat decizia de a 
transfera producția de Hell Energy Coffee, din Germania în 
Ungaria. În septembrie 2020, o nouă fabrică și-a început 
activitatea în Szikszó, creând alte 50 de locuri de muncă în 
județul Borsod-Abaúj-Zemplén. Toate produsele noastre 
de cafea cu gheață, livrate în orice parte a lumii, conțin 
lapte 100% maghiar, răspândind astfel buna reputație a 
țării la nivel global și creând prestigiu pentru producătorii  
autohtoni.

Programe de formare și oportunități de carieră 

Menținem o relație bună cu Universitatea din Miskolc. 
Acceptăm studenți universitari de mult timp, ca parte a 
programului nostru de formare duală și am oferit oportunități 
de stagiu profesional pentru studenții absolvenți. În 

2020, am semnat un acord tripartit cu orașul Szikszó și cu 
Universitatea din Miskolc, care își propune să rețină tinerii 
din Szikszó în regiune, oferindu-le programe de formare și 
oportunități de carieră.

Ne-am propus să realizăm acest lucru prin ridicarea nivelului 
de educație, prin urmare, de anul viitor, ne propunem să 
primim studenți nu doar de la universitate, ci și de la școlile 
gimnaziale din Miskolc. În cadrul acordului, HELL va participa 
și la programul de dezvoltare al  Szikszó, cum ar fi construirea 
de noi case rezidențiale, școli și grădinițe. Acest lucru este 
strâns legat de oferirea unei cariere pentru populația locală, 
deoarece Szikszó și împrejurimile sale ar putea deveni mai 
atractive pentru forța de muncă.

Donații
Fiind o companie binecunoscută pentru patriotismul nostru 
local, suntem susținători constanți ai comunităților și 
organizațiilor locale. În situația extraordinară cauzată de 
coronavirus în 2020, a fost nevoie de tot ajutorul. Am crezut 
că ar trebui să îi sprijinim pe cei care lucrează în linia întâi 
pentru combaterea virusului. În 2020, ca răspuns la situația 
epidemiologică, am donat 20 de milione de forinți Spitalului 
Central Județean Borsod-Abaúj-Zemplén și Spitalului 
Universitar Didactic. Spitalul a folosit donația pentru 
achiziționarea de echipament necesar funcționării unității de 
terapie intensivă și pentru cumpărarea de echipamente noi – 
cum ar fi monitoare pentru funcțiile vitale, analizoare de gaze 
sanguine, unități mobile de raze X, dispozitive cu ultrasunete 
– care sunt esențiale pentru funcționarea unității.



 11  I  HELL ENERGY RAPORT DE SUSTENABILITATE – REZUMAT  2020              

REALIZĂRILE NOASTRE

DESCHIDEREA NOII NOSTRE UZINE DE 
PRODUCȚIE DE CAFEA DIN SZIKSZÓ

CONSTRUCȚIA A 7 SILOZURI DE 
ZAHĂR PENTRU ÎNLOCUIREA 

AMBALAJELOR CU PUNGI MARI, 
PENTRU REDUCEREA DEȘEURILOR ȘI 

A EMISIILOR DE TRAFIC

ÎNCEPEREA IMPLEMENTĂRII 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE 

MEDIU ISO 14001

ACHIZIȚIONAREA DE ALUMINIU 
RECICLAT CU UN CONȚINUT MINIM DE 

RECICLARE DE 75%

CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI 
NOSTRU STRATEGIC CU 

UNIVERSITATEA DIN MISKOLC

REDUCEREA COTEI STICLELOR 
DE PLASTIC SUB 5% ÎN 
PORTOFOLIUL NOSTRU

ISO 14001
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OBIECTIVELE NOASTRE VIITOARE

REDUCEREA SUPLIMENTARĂ A COTEI STICLELOR 
DE PLASTIC

În locul sticlelor de plastic, HELL a votat pentru cutiile de aluminiu, deoarece 
acestea sunt singurele ambalaje pentru băuturi care pot fi reciclate la 
nesfârșit, păstrând în același timp calitatea dar și valoarea. În 2021, ne 
angajăm să renunțăm treptat la sticlele de plastic pentru băuturile noastre 
răcoritoare carbogazoase, care este de departe una dintre cele mai populare 
categorii de băuturi. Scopul nostru este de a reduce în continuare ponderea 
sticlelor de plastic sub 1% în portofoliul nostru până în 2025, crescând 
ponderea ambalajelor de aluminiu la 99%. 

EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI UTILIZAREA 
ENERGIEI REGENERABILE

Ne străduim să creștem eficiența energetică și să reducem emisiile de 
dioxid de carbon. În acest scop, obiectivul nostru este de a instala un sistem 
de subcontorizare în fabricile noastre. Din 2021, ne angajăm să acoperim 
nevoile energetice la nivel de companie, din resurse 100% regenerabile.

INVESTIȚII VIITOARE

HELL planifică un program de investiții de aproape 80 de miliarde în 2021, 
în cursul căruia va implementa extinderea capacității în Szikszó. Planurile 
noastre includ, printre altele, extinderea capacității noastre de producție 
și umplere a dozelor. Ca parte a investiției, planificăm să creăm un nou 
complex de clădiri cu o suprafață de 78.000 de metri pătrați, cu noi linii de 
producție și umplere a dozelor de aluminiu, precum și să creștem capacitatea 
de depozitare prin construirea de unități suplimentare de depozitare.  După 
extinderea planificată, noua unitate va putea produce aproape 3 miliarde 
de bucăți de doze de aluminiu în fiecare an la Szikszó, în urma punerii în 
funcțiune planificată pentru 2023.
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