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PREDGOVOR
NAŠE TRAJNOSTNO 
POROČILO 2020

Ponosni smo, da je HELL ENERGY eden najhitreje rastočih  
proizvajalcev brezalkoholnih pijač na svetu. Poleg 
gospodarske rasti dajemo velik pomen tudi človeškim 
vrednotam in razmišljanju o trajnostni prihodnosti, kar 
prežema vse vidike našega poslovanja.

Naša prioriteta je proizvajati vrhunske izdelke na energijsko 
učinkovit način. Nenehno obnavljanje in inovacije so ključni 
za trajnostno delovanje in zagotavljanje visokokakovostnih 

izdelkov, ki zadovoljujejo večno spreminjajoče se potrebe potrošnikov. Izdelek je lahko 
trajnosten samo, če med proizvodnjo upoštevamo okoljske vidike, zato si prizadevamo, da bi 
naše izdelke proizvajali z najmanjšim možnim vplivom na okolje. Radi bi dosegli, da bi bili naši 
izdelki trajnostni in bi se jih dalo tržiti čez 10, 20 ali celo 100 let.

Naša filozofija na prvo mesto zmeraj postavlja človeško zdravje in okolje. Navkljub 
mednarodnemu uspehu ne pozabljamo na naše korenine. Naša prednostna naloga je 
podpirati županijo Borsod-Abaúj-Zemplén in območje Szikszója s stalnimi naložbami in 
ustvarjanjem novih delovnih mest. Dejavno podpiramo številne programe in dogodke v 
prid lokalnemu prebivalstvu, hkrati pa si prizadevamo izobraževati bodoče generacije in 
zagotavljati karierne možnosti mladim.

Naš cilj je, da bi HELL postal nedvoumna izbira potrošnikov ter možnost in dober zgled 
našim deležnikom kot delovno mesto, mednarodno uspešno madžarsko družinsko podjetje 
in kot blagovna znamka.

Barnabás Csereklye
Generalni direktor 

Kot ena najhitreje razvijajočih se znamk izdelkov široke potrošnje (FMCG) na svetu je 
poleg transparentnega delovanja in korporativne družbene odgovornosti HELL ENERGY 
predan tudi trajnostnemu delovanju. Naše prvo javno dostopno trajnostno poročilo govori 
o trajnostni uspešnosti Quality Pack Zrt. in HELL ENERGY Kft. leta 2020, v njem pa smo 
ocenili našo uspešnost z vidika odnosov z našimi zaposlenimi, dobavitelji, poslovnimi 
partnerji in potrošniki. Za nas trajnost ne pomeni le gospodarske trajnosti in zavestne 
uporabe razpoložljivih virov, ampak tudi premislek o notranjem in zunanjem vplivu našega 
proizvodnega obrata na neposredno in širše okolje ter skupnosti. Poleg ključnih podatkov 
o korporativni uspešnosti se nam zdi pomembno predstaviti tudi teme, ki imajo velik javni 
pomen.

Pri našem delovanju upoštevamo cilje trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov 
(CTR), ki naslavljajo univerzalna vprašanja, ki so pomembna za dobrobit vseh nas, kot so 
zdravje, odgovorna potrošnja ter boj proti podnebnim spremembam in njihovim učinkom.

CTR, ki jih upoštevamo in podpiramo pri našem delovanju, so prikazani v posameznih 
poglavjih tega poročila.
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NAŠ SVET

HELL ENERGY je od vsega začetka zavezan 
trajnosti. Prizadevamo si ustvarjati inovativne 
izdelke, ki izboljšujejo kakovost človeških 
življenj in skupnosti, hkrati pa mislimo na 
prihodnost našega planeta. Delujemo 
odgovorno in v skladu s principi etičnega 
delovanja, od katerih ne odstopamo.

PODJETJE, BLAGOVNA ZNAMKA IN MISIJA

Vse od ustanovitve se podjetje HELL dinamično razvija. Leta 2010 je bilo že vodilno 
na madžarskem trgu izdelkov široke potrošnje, zdaj pa sodi tudi med ključne svetovne 
akterje. Trenutno svoje izdelke prodajamo v 40 državah, v 10 državah pa imamo vodilno 
vlogo na trgu.

HELL je trenutno tretji najpriljubljenejši energijski napitek na svetu.

Središče naše proizvodnje je naš obrat za stekleničenje v Szikszóju, katerega predaja v 
uporabo leta 2011 je bil eden najpomembnejših mejnikov v kratki, toda uspešni zgodbi komaj 
5 let stare blagovne znamke. Ponosni smo, da sodimo med najvidnejša madžarska podjetja 
na področju izdelkov široke potrošnje tako z vidika proizvodnje kot same blagovne znamke. 
Poleg dinamične rasti sta del naše misije postala tudi okoljska ozaveščenost in oblikovanje 
pravega odnosa, kar vpliva na vse naše dejavnosti in odločitve.

Naš cilj je biti vodilni na trgu v vseh državah, kjer delujemo, ne le zaradi proizvodnje vrhunskih 
izdelkov, ampak tudi kot blagovna znamka, ki je trajnostna in sposobna oblikovati mnenje, 
hkrati pa transparentno komunicira s svojimi deležniki.
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GLOBALNI IZZIVI, LOKALNE REŠITVE

Biti zgled trajnosti pomeni vključevanje korporativnih trajnostnih ciljev v dolgoročno poslovno 
strategijo. Poslovni vodje morajo biti pozorni na vsa področja delovanja, kjer se uporabljajo 
materiali, ter razmišljati, kako bi zmanjšali količino materialov oziroma jih preoblikovali ali 
reciklirali.

Za nas je zelo pomembno, da je embalaža naših izdelkov trajnostna. Prizadevamo si razvijati 
izdelke na podlagi surovin, ki jih je moč obnoviti in reciklirati, zato spodbujamo odgovorno 
ravnanje s surovinami in ohranjanje naravnih virov.

ODGOVORNO TRŽENJE IN KOMUNIKACIJA

Blagovna znamka HELL se ponaša s 360-stopinjsko komunikacijo. Glavna sporočila o naši 
blagovni znamki dosežejo širok krog naših potrošnikov po zaslugi uporabe različnih medijskih 
kanalov. Ob promociji naših izdelkov je naša prioriteta tudi obveščanje potrošnikov glede 
sestavin, embalaže in korporativne trajnosti.

Vsebine, namenjene ozaveščanju, redno prikazujemo ne le na običajnih komunikacijskih 
kanalih in na naši spletni strani, ampak tudi na družbenih omrežjih in v obliki televizijskih 
kampanj. Sprožamo izobraževalne, zelene kampanje, namenjene različnim skupinam 
potrošnikov, saj močno poudarjamo ustrezno in natančno obveščanje potrošnikov.
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ODGOVORNO UPRAVLJANJE, 
ETIČNO DELOVANJE IN SKLADNOST  

DRUŽBENA ODGOVORNOST
Odgovorni smo za naslednjo generacijo, zato dajemo veliko 

poudarek na družbene pobude in programe za varovanje 
zdravja. Kot odgovorni člani družbe podpiramo kulturne in 

družbene dejavnosti, športne dogodke in zdravstvo.

VAROVANJE OKOLJA
Predani smo varovanju okolja tako z dejanji kot izdelki, ki jih 

ponujamo. Nenehno razvijamo naše postopke in izdelke, 
da bi dosegli boljšo okoljsko učinkovitost, hkrati pa dajemo 

zgled drugim velikim podjetjem.

OZAVEŠČANJE, IZOBRAŽEVANJE 
POTROŠNIKOV

Zelo pomembno se nam zdi, da potrošnikom zagotovimo 
ustrezne in natančne informacije ter da delujemo v skladu z 
ustrezno zakonodajo, zato skrbimo za natančno etiketiranje 

naših izdelkov.

POŠTENOST IN NEDISKRIMINACIJA
Delujemo v skladu z najvišjimi standardi osebne in strokovne 

integritete, kar zahtevamo tudi od naših partnerjev. 
Zavezani smo nediskriminaciji, poštenosti in spoštovanju 

tako na osebni kot strokovni ravni, zato bomo storili vse, da 
bi se izognili primerom diskriminacije. Razvili smo poseben 

notranji sistem in smernice za poročanje o morebitnih 
skrbeh glede teh vrednot.

SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
Spoštovanje človekovih pravic je za nas ključnega pomena. 
Obsojamo otroško delo ter se ograjujemo od dobaviteljev in 
partnerjev, pri katerih obstaja možnost za njegovo pojavitev. 

Pri naših naložbah, od načrtovanja do izvedbe, nenehno 
nadziramo izvrševanje človekovih pravic, predpisov in 

najboljših praks. V našem etičnem kodeksu izpostavljamo 
pomen človekovih pravic in pričakujemo, da se jih zavedajo 

in upoštevajo vsi naši zaposleni.

SKUPNOST S SKUPNIMI VREDNOTAMI
Menimo, da je naša najpomembnejša vrednost korporativna 

kultura, ki jo predstavlja HELL. Leta 2020 se je v izjemno 
zahtevni situaciji, ki jo je izzvala pandemija, izkazalo, kako 
zelo lahko zaposleni računajo drug na drugega. HELL je 

prava skupnost, ki drži skupaj v izrednih in težkih situacijah.
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NAŠE OKOLJE
Tema okoljske 

ozaveščenosti je pomembna 

in neizčrpna. HELL vse svoje 

korake načrtuje s pogledom 

v trajnostno prihodnost. 

Radi bi bili dober zgled 

mednarodnim podjetjem, 

našim potrošnikom pa 

pošiljamo jasno sporočilo, da 

smo predani okolju.

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZELENE 
INOVACIJE 

Inovacije omogočajo rast našega podjetja na odgovoren 
in trajnosten način, saj zmanjšujejo količino virov, ki se 
uporabljajo pri naših izdelkih.

Nenehna širitev naših kapacitet polnjenja in embaliranja 
pomeni večji vpliv na okolje, ki ga poskušamo blažiti 
z energijsko učinkovitimi ukrepi in uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnik.

Glavni okoljski vplivi delovanja HELL so rezultat naših 
postopkov, polnjenja, embaliranja in skladiščenja rastočega 
obsega izdelkov. Ob tem spremljamo naš vpliv na okolje 
in se ga trudimo zmanjšati z odgovorno izbiro materiala in 
učinkovitimi ukrepi.

Več kot 95 % naših vrhunskih pijač se že prodaja v 
aluminijastih pločevinkah, ki se lahko 100-odstotno 
reciklirajo. Do leta 2025 načrtujemo povečanje deleža 
aluminijastih pločevink na 99 %. Za razliko od plastenk, ki 
se le redko ponovno uporabijo kot embalaža za pijače, se 
lahko aluminijaste pločevinke vedno znova reciklirajo, pri 
čemer ohranijo prvotno funkcijo in kakovost. Letos smo 
podpisali pogodbo za nabavo aluminija z visoko vsebnostjo 
recikliranega materiala. Strategija HELL, ki temelji na 
odgovornem pridobivanju aluminija z nizkim ogljičnim 
odtisom, bo prispevala k zmanjšanju globalnih izpustov 
in bo ustvarjala izdelke, ki bodo omogočili nizkoogljično 
prihodnost.
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Poleti 2020 smo sklenili partnerstvo s Hydro CIRCAL za uporabo njihovih aluminijastih 
plošč, pridobljenih z recikliranjem pločevink za pijače, z najmanj 75-odstotno vsebnostjo 
recikliranih potrošniških odpadkov, ter začeli s pripravami na prehod na embaliranje naših 
izdelkov z uporabo tega materiala. Z uporabo te embalaže HELL načrtuje 60-odstotno 
zmanjšanje svojih izpustov toplogrednih plinov glede na svoje pretekle izpuste, povezane 
z aluminijastimi pločevinkami. HELL je prvi proizvajalec pijač, ki je uvedel ene izmed najbolj 
zelenih aluminijastih pločevink z najvišjo vsebnostjo recikliranega materiala na svetu.

Do leta 2020 smo dosegli visoko stopnjo vertikalne integracije za zmanjšanje našega 
vpliva na okolje in delovanje na trajnosten način. Ne le polnjenje, zdaj tudi sama proizvodnja 
pločevink za pijače poteka znotraj skupine, kar je odpravilo našo odvisnost od dobaviteljev 
pločevink in hkrati zmanjšalo naš odtis toplogrednih plinov, saj ni izpustov, ki bi nastali med 
prevozom od proizvajalca pločevink do polnilnega obrata.

Do leta 2021 želimo doseči naš naslednji trajnostni mejnik – 100 % naših energijskih potreb 
za naše celotno delovanje bi radi pokrivali iz obnovljivih energijskih virov.

Vsako leto tudi izračunamo in poročamo o količinah ogljikovega dioksida in drugih 
toplogrednih plinov, za katere smo odgovorni z našo proizvodnjo. Naš korporativni ogljični 
odtis spremljamo vsakoletno od odprtja naše nove tovarniške enote za proizvodnjo pločevink 
leta 2017.

2020 Scope 1 – neposredni izpusti 
(tCO2e)

2020 Scope 2 – posredni izpusti 
(tCO2e)

18 538

10 164

SKLADNOST Z OKOLJSKIMI PREDPISI

HELL ima vsa potrebna okoljska dovoljenja in urejene vse postopke, zato lahko naše 
strokovno osebje izvaja svoje naloge z ustrezno skrbnostjo, da bi zagotovilo skladnost z 
okoljskimi predpisi. Pripravljamo mesečne izjave glede inšpekcijskih nadzorov v naših obratih, 
ki vsebujejo število ugotovljenih neskladnosti in obseg posledičnih sankcij. Leta 2020 ni bilo 
pomembnih primerov, ki bi vključevali kazni ali nedenarne sankcije za neskladnost z okoljskimi 
zakoni in/ali predpisi. 

Z izboljšanjem energijske učinkovitosti, premikom k manj onesnažujočim proizvodnim 
postopkom in uporabo najboljših razpoložljivih tehnik (BAT) si prizadevamo ne le za skladnost 
z ekološkimi predpisi, ampak tudi za nenehno zmanjševanje našega vpliva na okolje.

IZOBRAŽEVALNA ZELENA KOMUNIKACIJA

Naš cilj je usmeriti naše potrošnike k okoljevarstvenemu razmišljanju, hkrati pa želimo 
biti zgled s posredovanjem informacij o naših zelenih inovacijah, izdelkih in tehnoloških 
izboljšavah. Na številnih različnih medijskih kanalih poudarjamo pomen trajnostnega razvoja. 
Eden izmed najučinkovitejših načinov za to je spodbujanje k recikliranju aluminijastih 
pločevink, k čemur v naših medijskih kampanjah spodbujamo tudi naše potrošnike. 
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NAŠA DRUŽBA

HELL ENERGY ni le podjetje, 

ampak tudi skupnost s 

skupnimi vrednotami. Naša 

dolžnost kot odgovornega 

podjetja je podpiranje 

skupnosti v našem širšem 

okolju.

KREPITEV LOKALNE SKUPNOSTI

Zagotavljanje novih delovnih mest
Ponosni smo, da prinašamo tehnološki razvoj, nenehno 
širimo naložbe in zagotavljamo nova delovna mesta 
v delu severne Madžarske, ki ima dokaj visoko raven 
brezposelnosti. Ob prodajanju visokokakovostnih izdelkov 
smo ustvarili tudi stabilno, nenehno razvijajoče se podjetje, 
ki je doslej ustvarilo več kot 1000 delovnih mest, ter varno 
delovno okolje, ki ponuja izjemne karierne možnosti svojim 
zaposlenim. 

To pot smo nadaljevali tako, da smo proizvodnjo Hell Energy 
Coffee iz Nemčije preselili na Madžarsko. Septembra 2020 
je v Szikszóju začela delovati nova tovarniška enota, ki 
je ustvarila 50 novih delovnih mest v županiji Borsod-
Abaúj-Zemplén. Vsi izdelki iz kategorije ledene kave, 
ki jih dostavljamo v posamezne dele sveta, vsebujejo 
100-odstotno madžarsko mleko, s čimer po svetu širimo  
dober ugled države in skrbimo za prestiž domačih 
proizvajalcev.

Izobraževalni programi in karierne možnosti
Dobre odnose gojimo z Univerzo v Miskolcu. Že dolgo 
sprejemamo študente v okviru našega dvojnega 
izobraževalnega programa ter nudimo strokovno 
pripravništvo za diplomante. Leta 2020 smo podpisali 
tristranski sporazum z mestom Szikszó in Univerzo v 

Miskolcu, katerega namen je zadržati mlade v Szikszóju 
oziroma v regiji tako, da jim zagotovimo izobraževalne 
programe in karierne možnosti.

To želimo doseči z višanjem ravni izobrazbe, zato 
načrtujemo, da bomo od naslednjega leta dvojno 
izobraževanje nudili ne le študentom, ampak tudi dijakom 
srednjih šol v Miskolcu. V okviru tega sporazuma bi HELL 
sodeloval tudi pri razvojnih programih v Szikszóju, kot je 
gradnja novih stanovanj, šol in vrtcev. To je tesno povezano 
z zagotavljanjem kariernih poti tukajšnjim prebivalcem, saj bi 
Szikszó z okolico postal privlačnejši za delovno silo.

Donacije
Kot podjetje, ki je znano po predanosti svojemu lokalnemu 
okolju, vseskozi podpiramo lokalne skupnosti in organizacije. 
V izredni situaciji, ki jo je povzročil koronavirus leta 2020, ni 
bila nobena pomoč odveč. Menili smo, da moramo podpreti 
tiste, ki so v prvih bojnih vrstah v boju proti virusu. Leta 2020 
smo se na epidemiološko situacijo odzvali z donacijo v višini 
20 milijonov forintov, ki smo jih namenili Osrednji bolnišnici in 
univerzitetni izobraževalni bolnišnici županije Borsod-Abaúj-
Zemplén. Bolnišnica je donacijo porabila za nabavo opreme, 
ki je bila potrebna za delovanje intenzivnega oddelka in 
za nakup nove opreme, kot so monitorji za nadzor vitalnih 
funkcij, analizatorji plinov v krvi, mobilne rentgenske naprave 
in ultrazvoki – vse to je ključno za delovanje oddelka.
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NAŠI DOSEŽKI 

ODPRTJE NOVEGA OBRATA ZA 
PROIZVODNJO KAVE V SZIKSZÓJU

IZGRADNJA 7 SILOSOV ZA SLADKOR, 
KAR JE NADOMESTILO PAKIRANJE V 
VREČE, DA BI ZMANJŠALI KOLIČINO 

ODPADKOV IN IZPUSTE PRI PREVOZU

ZAČETEK UVAJANJA SISTEMA 
OKOLJSKEGA UPRAVLJANJA ISO 14001

NABAVA VSAJ 75-ODSTOTNO 
RECIKLIRANEGA ALUMINIJA

OKREPLJENO STRATEŠKO 
PARTNERSTVO Z UNIVERZO V 

MISKOLCU

ZMANJŠANJE DELEŽA PLASTENK 
POD 5 %

ISO 14001
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NAŠI PRIHODNJI CILJI

NADALJNJE ZMANJŠANJE DELEŽA PLASTENK

HELL se je odločil plastenke zamenjati z aluminijastimi pločevinkami, saj 
so le-te edina embalaža za pijače, ki se jo lahko neskončnokrat reciklira, ne 
da bi pri tem izgubila kakovost in vrednost. Leta 2021 se bomo zavzeli za 
prenehanje uporabe plastenk za naše gazirane brezalkoholne napitke, ki so 
ena najpriljubljenejših kategorij pijač. Naš cilj je delež plastenk do leta 2025 
zmanjšati na 1 %, delež aluminijaste embalaže pa povečati na 99 %.

ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN UPORABA 
OBNOVLJIVE ENERGIJE 

Prizadevamo si povečati energijsko učinkovitost in zmanjšati izpuste 
ogljikovega dioksida. Zato načrtujemo namestitev sistema za individualno 
merjenje v naših obratih. Na ravni podjetja si bomo prizadevali, da bi od leta 
2021 naše energijske potrebe pokrivali s 100-odstotno obnovljivimi viri.

BODOČE NALOŽBE

HELL leta 2021 načrtuje skoraj 80 milijard vreden naložbeni program, s 
katerim bo razširil kapacitete v Szikszóju. Med drugim načrtujemo širitev 
naše proizvodnje pločevink in polnilnih kapacitet. Kot del naložbe načrtujemo 
78.000 kvadratnih metrov velik nov kompleks zgradb z novimi linijami za 
proizvodnjo aluminijastih pločevink in polnjenje, ob tem pa še širitev naših 
skladiščnih kapacitet z izgradnjo dodatnih skladiščnih enot. Po načrtovani 
širitvi bo lahko nov obrat v Szikszóju po predvidenem začetku obratovanja 
leta 2023 proizvedel skoraj 3 milijarde aluminijastih pločevink na leto.
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