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ПЕРЕДМОВА
НАШ ЗВІТ ПРО СТАЛИЙ 
РОЗВИТОК ЗА 2020 РІК

Ми пишаємося тим, що розвиток HELL ENERGY є одним з 
найбільш стрімких у світі серед виробників безалкоголь-
них напоїв. На додаток до економічного зростання ми 
усвідомлюємо величезну важливість людських ціннос-
тей, і думка про стабільне майбутнє є наскрізною у кож-
ному аспекті нашого бізнесу. 

Нашим пріоритетом є енергоефективне виготовлення-
продуктів преміум-класу. Постійне оновлення та іннова-

ції є важливими для стабільної діяльності та створення високоякісних продуктів для 
задоволення мінливих потреб споживачів. Продукт може бути безпечним для довкіл-
ля лише за умови врахування екологічних аспектів під час виробництва, тому ми праг-
немо виробляти нашу продукцію з мінімальним впливом на навколишнє середовище. 
Таким чином ми хочемо запевнити, що наші продукти будуть екологічно безпечними і 
затребуваними на ринку через 10, 20 або навіть 100 років. 

Наша філософія полягає в тому, щоб завжди ставити здоров’я людини і навколишнє 
середовище на перше місце. Незважаючи на наш міжнародний успіх, ми не забуває-
мо про своє коріння. Нашим пріоритетним завданням є підтримка медьє Боршод-А-
бауй-Земплен і регіону Сіксо шляхом постійних інвестицій і створення нових робочих 
місць. Ми рішуче підтримуємо багато програм і заходів, які приносять користь людям, 
що живуть у цьому регіоні, а також наполегливо працюємо над освітою майбутніх по-
колінь та наданням молоді можливості працевлаштування.

Ми прагнемо, щоб HELL, як робоче місце, як міжнародно успішний угорський сімейний 
бізнес і як бренд, став чітким вибором споживача та можливістю і хорошим прикла-
дом для зацікавлених сторін. 

Барнабаш Череклє, Виконавчий директор

Як один з найдинамічніших у світі брендів FMCG(товари широкого вжитку), на 
додаток до прозорих операцій та корпоративної соціальної відповідальності, HELL 
ENERGY також прагне до екологічно свідомогофункціонування. У нашому першому 
загальнодоступному звіті про сталий розвиток відображаються показники сталого 
розвитку Quality Pack Zrt. та HELL ENERGY Kft. за 2020 рік, у якому ми оцінили нашу 
роботу з співробітниками, постачальниками, діловими партнерами та споживачами. 
Для нас сталість означає не тільки економічну стійкість і свідоме використання 
наявних ресурсів, але й врахування внутрішнього та зовнішнього впливу нашого 
виробничого підприємства на безпосереднє і ширше навколишнє середовище, 
спільноту. Окрім найважливіших даних про корпоративну діяльність, ми також 
вважаємо важливим висвітлювати теми, що становлять великий суспільний інтерес. 

У своїй діяльності ми враховуємо Цілі Сталого Розвитку ООН  (SDGs), які стосуються 
універсальних питань, важливих для благополуччя всіх нас, таких як здоров’я, 
відповідальне споживання чи боротьба зі зміною клімату і ї ї наслідками. 

Цілі сталого розвитку, які розглядаються та підтримуються в нашій діяльності, 
можна знайти у відповідних розділах звіту.
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НАШ СВІТ

HELL ENERGY з самого початку дотримується 
принципів сталого розвитку. Ми прагнемо 
створювати інноваційні продукти, які 
покращують якість життя людей і громад, 
пам’ятаючи про майбутнє нашої планети. 
Ми ведемо свій бізнес відповідально та 
відповідно до принципів етичної діяльності,  
у чому не знаємо компромісів.

КОМПАНІЯ, БРЕНД І МІСІЯ 

З моменту свого заснування HELL динамічно розвивається. У 2010 році компанія 
стала лідером ринку FMCG в Угорщині і зараз займає ключову роль по всьому світу. 
Сьогодні ми продаємо нашу продукцію в 40 країнах, в 10 країнах ми є лідерами ринку. 

В даний момент HELL є третім за популярністю брендом енергетичних напоїв у світі.

Центром виробництва є наш завод по розливу  у місті Сіксо, передача якого в 2011 році 
стала однією з найважливіших віх у короткій, але успішній історії тоді ще 5-річного бренду. 
Ми пишаємося тим, що займаємо провідні позиції серед угорських компаній FMCG як з 
точки зору виробництва, так і за впізнаваністю бренду. Разом із динамічним зростанням, 
екологічна свідомість та формування позиціїтакож стали нашою місією, що впливає на 
всю нашу діяльність та рішення. 

Наша мета — стати провідним брендом на ринку в усіх країнах, де ми працюємо, брендом 
який не тільки виробляє продукцію преміальної якості, але і є сталим брендом, котрий 
формує суспільні погляди, водночас прозоро спілкуючись зі своїми стейкхолдерами.
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ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ, ЛОКАЛЬНІ РІШЕННЯ 

Лідерство в галузі сталого розвитку вимагає інтеграцію корпоративних цілей 
сталого розвитку в довгострокову бізнес-стратегію. Керівникам бізнесу необхідно 
розглядати всі області діяльності, де використовуються матеріали, і думати про те, як 
їх зменшити, трансформувати або переробити. 

Для нас надзвичайно важливо, щоб пакування нашої продукції було екологічно 
чистим. Ми прагнемо розробляти продукти на основі відновлюваної та переробної 
сировини, таким чином сприяючи відповідальному управлінню сировиною та 
збереженню природних ресурсів.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ТА КОМУНІКАЦІЯ 

Бренд HELL відрізняється своєю комунікацією на всі 360 градусів. Ми ширше 
доносимо основні повідомлення про бренд нашим споживачам, об’єднуючи 
різні медіа-канали. Окрім популяризації наших продуктів, ми надаємо пріоритет 
інформуванню споживачів про інгредієнти продукту, пакування та корпоративну 
відповідальність. 

Інформаційно-просвітницький контент регулярно з’являється не лише на традиційних 
каналах зв’язку та на нашому веб-сайті, а й у наших соціальних мережах та 
телевізійних кампаніях. Ми запускаємо освітні, зелені кампанії, спрямовані на різні 
групи споживачів, оскільки вважаємо важливим надавати споживачам відповідну та 
точну інформацію.
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ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ, ЕТИЧНА РОБОТА  
ТА ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Ми відповідальні за наступне покоління, тому соціальні 

ініціативи та програми збереження здоров’я для нас 
мають першочергове значення. Як відповідальний член 

суспільства ми підтримуємо культурні та соціальні заходи, 
а також спортивні заходи та заходи з охорони здоров’я.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА

Ми прагнемо захищати навколишнє середовище як у 
своїй діяльності, так і в продуктах, які ми пропонуємо. Ми 

постійно вдосконалюємо процес виробництва та продукти 
для досягнення кращої екологічної ефективності, подаючи 

приклад для інших великих компаній.

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАННОСТІ, 
НАВЧАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Для нас надзвичайно важливо надавати правильну і точну 
інформацію для споживачів та дотримуватися чинного 
законодавства, тому ми маркуємо наші продукти згідно  

з їхнім вмістом.

СПРАВЕДЛИСТЬ ТА 
АНТИДИСКРИМІНАЦІЯ

Впродовж нашої діяльності ми діємо відповідно до 
найвищих стандартів особистої та професійної чесності, 
чого також вимагаємовід наших партнерів. Ми віддані 
справедливості,повазі та боротьбі з дискримінацією як 
на особистому, так і на професійному рівні і робимо все 

можливе, щоб уникнути випадків дискримінації.  
Ми розробили окрему внутрішню систему та принципи для 

повідомлення про будь-які проблеми, пов’язані  
з цими цінностями.

ПОВАГА ПРАВ ЛЮДИНИ
Повага прав людини є ключовою для нас. Ми засуджуємо 

дитячу працю і дистанціюємося від постачальників і 
партнерів, в яких є ймовірність такої практики. Мипостійно 

контролюємо дотримання прав людини, стандартів 
та найкращих практик у наших інвестиціях від стадії 

проектування до стадії впровадження.  
Ми закріпили важливість питання прав людини в нашому 

Кодексі етики і очікуємо, що всі наші співробітники  
будуть знати і керуватися ним.

СПІЛЬНОТА СПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Корпоративна культура, яку уособлює HELL є нашою 

найважливішою цінністю. У 2020 році безпрецедентна 
і складна ситуація, спричинена пандемією, показала, 

наскільки співробітники дійсно можуть розраховувати 
один на одного. HELL об’єднує справжню спільноту, яка 
тримається разом в складних надзвичайних ситуаціях.
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НАШЕ ДОВКІЛЛЯ
Тема екологічної свідомості 
важлива і невичерпна. 
HELL планує кожен 
свій крок для сталого 
майбутнього. Ми хочемо 
подати хороший приклад 
міжнародним компаніям 
і дати зрозуміти нашим 
споживачам, що ми віддані 
охороні навколишнього 
середовища.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ЗЕЛЕНІ 
ІННОВАЦІЇ

Інновації дозволяють досягати екологічно відповідально-
го зростання компанії, зменшуючи обсяги ресурсів, які ви-
користовуються для наших продуктів. 

Постійне розширення наших потужностей з розливу та 
пакування збільшує наш вплив на довкілля. Ми прагнемо 
збалансувати цей вплив за допомогою заходів з підвищен-
ня енергоефективності та використання найкращих до-
ступних технологій. 

Наша діяльність, розлив, пакування та щоразу більші об-
сяги виробництва найбільше впливають на стан довкілля.. 
Ми стежимо за цим впливом та прагнемо зменшити його 
за допомогою відповідального вибору матеріалів та захо-
дів щодо ефективності. 

Понад 95% наших напоїв преміум-класу вже продаються 
в алюмінієвих банках, що на 100% підлягають переробці. 
До 2025 року ми плануємо збільшити частку алюмінієвих 
банок до 99%. На відміну від пластикових пляшок, які май-
же не використовуються повторно як упаковка для напоїв, 
алюмінієві банки можна безперервно переробляти, збе-
рігаючи їх початкові функції та якість. Цього року ми під-
писали угоду на закупівлю алюмінію з високим вмістом 
вторинної сировини. Стратегія HELL заснована на відпові-
дальній закупівлі алюмінію з низьким рівнем вуглецю, що 
сприятиме скороченню глобальних викидів і створенню 
продуктів для майбутнього з низьким рівнем вуглецю.
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Влітку 2020 року ми вступили у партнерство з Hydro CIRCAL і тепер використовуємо їхні пе-
рероблені алюмінієві листи для напоїв із сертифікованим вмістом не менше 75% вторинно-
го брухту. Також ми розпочали підготовку до переходу на використання цього матеріалу для 
пакування наших продуктів у банках. Використовуючи таке пакування, HELL прагне досяг-
тискорочення викидів парникових газів на 60% у порівнянні з викидами, пов’язаними з паку-
ванням алюмінієвих банок у минулому. HELL є першим виробником напоїв, який представив 
одну з найбільш екологічно чистих алюмінієвих банок для напоїв з найвищим вмістом вто-
ринної сировини у світі. 

До 2020 року ми досягли високого ступеня вертикальної інтеграції, щоб зменшити наш вплив 
на навколишнє середовище та працювати, дбаючи про наше довкілля. Не тільки розлив, але 
і саме виробництво банок для напоїв тепер здійснюється всередині групи, що робить нас не-
залежними від постачальників банок для напоїв і в той же час зменшує викиди парникових 
газів, , пов’язаних з транспортуванням між виробником банок і заводом для розливу. 

Нашим наступним етапом сталого розвитку стане 100% перехід на відновлювальні джерела 
енергії до 2021 року. 

Як правило, ми щорічно розраховуємо і повідомляємо кількість вуглекислого газу і еквіва-
лентного парникового газу, за які ми несемо відповідальність під час нашого виробництва. 
З моменту відкриття нашого нового заводу з виробництва банок в 2017 році, ми щороку від-
стежуємо наш корпоративний вуглецевий слід.

2020 Обсяг викидів 1 (tCO2e) 2020 Обсяг викидів 2 (tCO2e)

18 538

10 164

ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ 

HELL має всі необхідні екологічні дозволи та процеси, тому наші експерти  ретельно вико-
нують свої для забезпечення дотримання екологічних норм. Ми готуємо щомісячні звіти 
про перевірки, проведені на наших підприємствах, із зазначенням кількості виявлених не-
відповідностей та розміром санкцій, які передбачені через них. У 2020 році не було значу-
щих подій, пов’язаних із штрафами чи негрошовими санкціями за недотримання екологіч-
них законів та/або нормативних актів. 

Підвищуючи енергоефективність, рухаючись до менш забруднювальних виробничих про-
цесів і застосовуючи найкращі доступні технології (BAT), ми прагнемо не тільки дотримува-
тись екологічних норм, але й постійно зменшувати наш вплив на навколишнє середовище.

ОСВІТНЯ ЗЕЛЕНА КОМУНІКАЦІЯ

Наша мета — спрямувати наших споживачів до екологічно відповідального мислення, і 
ми хочемо показати приклад тим, що регулярно надаємо інформацію про наші екологічні 
інновації і продукти чи технологічні розробки. Ми наголошуємо на важливості екологічної 
безпеки в багатьох різних медіа-каналах. Один з  найбільш ефективних способів зробити 
це єсприяння переробки алюмінієвих банок, до чого ми також закликаємо наших 
споживачів через наші медіа-кампанії.
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НАША СПІЛЬНОТА

HELL ENERGY — це не 
просто компанія, а й 
спільнота спільних 
цінностей. Як відповідальна 
компанія, нашим 
обов’язком є підтримка 
громад у нашому більш 
широкому середовищі.

СТВОРЕННЯ МІСЦЕВОЇ СПІЛЬНОТИ

Забезпечення нових робочих місць 
Ми пишаємося тим, що можемо принести технологічний 
розвиток, постійні інвестиції та нові робочі місця у ту 
частину регіону Північної Угорщини, де рівень безробіття 
відносно високий. Ми не тільки продаємо високоякісний 
продукт, а й створили стабільну компанію, що постійно 
розвивається, яка створила понад 1000 робочих 
місць і безпечне робоче середовище, яке надає великі 
можливості для кар’єрного зростання своїх співробітників. 

Щоб продовжити рух цим шляхом, ми прийняли рішення 
перенести виробництво Hell Energy Coffee з Німеччини в 
Угорщину. У вересні 2020 року у місті Сіксо запрацював 
новий завод, який створив ще 50 нових робочих місць в 
мердьє Боршод-Абауй-Земплен. Всі наші продуктиз холод-
ною кавою, що поставляються в усі точки світу, містять 
100% угорського молока, що сприяє поширенню хорошої 
репутації країни в усьому світі і створенню престижу для 
вітчизняних виробників.

Навчальні програми та можливості для кар’єрного росту 
Ми підтримуємо хороші відносини з Університетом міста 
Мішкольц. Вже тривалий час ми приймаємо студентів уні-
верситету у рамках нашої програми подвійного навчання 
та надаємо можливість професійного стажування випус-
кникам. У 2020 році ми підписали тристоронню угоду з мі-
стом Сіксо та Університетом Мішкольца, метою якої є утри-

мання молоді у регіоні Сіксо шляхом забезпечення програм 
навчання та можливостей для кар’єрного зростання.

Ми мали намір досягти цього шляхом підвищення 
рівня навчання, тому з наступного року плануємо 
приймати студентів для подвійного навчання не тільки 
з Університету, а й з середніх шкіл Мішкольца. У рамках 
домовленості HELL також братиме участь у програмі 
розвитку міста Сіксо, що включатиме будівництво нових 
житлових будинків, шкіл та дитячих садків. Це тісно 
пов’язане із забезпеченням кар’єрного росту для місцевих 
жителів, оскільки Сіксо і його околиці можуть стати більш 
привабливими для робочої сили.

Пожертвування 
Як відома своїм локальним патріотизмом компанія, ми 
постійно підтримуємо місцеві громади та організації. 
У надзвичайній ситуації, викликаній коронавірусом 
в 2020 році, була потрібна будь-яка допомога. Ми 
вважали, що повинні підтримувати тих, хто працює на 
передовій боротьби з вірусом. У 2020 році, реагуючи на 
епідеміологічну ситуацію, ми пожертвували 20 мільйонів 
угорських форинтів центральній лікарні медьє Борсод-
Абауй-Земплен та Університетській Навчальній Лікарні. 
За ці кошти лікарня придбала обладнання, необхідне для 
роботи відділення інтенсивної терапії, а також придбала 
нові інтенсивні приліжкові монітори, газоаналізатори крові, 
мобільні рентгенівські апарати та ультразвукові прилади, 
що були необхідними для роботи відділення.
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

ВІДКРИТТЯ НАШОГО НОВОГО  
ЗАВОДУ З ВИРОБНИЦТВА КАВИ У 

МІСТІ СІКСО

БУДІВНИЦТВО 7 СИЛОСІВ ДЛЯ ЦУКРУ, 
ЯКІ МАЮТЬ ЗАМІНИТИ ПАКУВАННЯ У 

БІГ-БЕГИ І ЗМЕНШИТИ ВІДХОДИ

ПОЧАТОК ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ 

СЕРЕДОВИЩЕМ ISO 14001

ЗАКУПІВЛЯ ПЕРЕРОБЛЕНОГО 
АЛЮМІНІЮЗ ЧАСТКОЮ ВТОРИННИХ 

МАТЕРІАЛІВ НЕ МЕНШЕ 75 %

ЗМІЦНЕННЯ НАШОГО СТРАТЕГІЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА З УНІВЕРСИТЕТОМ 

МІШКОЛЬЦА

ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТКИ 
ПЛАСТИКОВИХ ПЛЯШОК  

У ВИРОБНИЦТВІ ДО РІВНЯ 
НИЖЧЕ 5% 

ISO 14001
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НАШІ МАЙБУТНІ ЦІЛІ

ПОДАЛЬШЕ ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТКИ 
ПЛАСТИКОВИХ ПЛЯШОК

Замість пластикових пляшок HELL зробив вибір на користь алюмінієвих 
банок, оскільки вони є єдиним пакуванням для напоїв, яке можна 
нескінченно переробляти, зберігаючи при цьому як якість, так і цінність. 
У 2021 році ми зобов’язуємось поступово відмовитися від пластикових 
пляшок для наших газованих безалкогольних напоїв, які на сьогоднішній 
день є однією з найпопулярніших категорій напоїв. Наша мета — до 2025 
рокузменшити частку виготовлених пластикових пляшок до рівня нижче  
1 %, збільшивши частку алюмінієвого пакування до 99 %.

 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Ми прагнемо підвищити енергоефективність і зменшити викиди 
вуглекислого газу. Для цього ми плануємо встановити систему окремого 
виміру електроенергії на наших заводах. З 2021 року ми зобов’язуємося 
покривати енергетичні потреби на 100 % за допомогою відновлюваних 
джерел.

МАЙБУТНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У 2021 році HELL планує інвестиційну програму на суму майже 80 
мільярдів доларів, в ході якої проведе розширення потужностей в місті 
Сіксо. У наших планах, серед іншого, є розширення виробництва банок та 
потужностей розливу. В рамках інвестицій ми плануємо створити новий 
будівельний комплекс площею 78 000 квадратних метрів з новими лініями 
виробництва алюмінієвих банок та лініями розливу, а також збільшити 
складські потужності за рахунок будівництва додаткових одиниць 
зберігання. Завдяки запланованому розширенню новий завод зможе 
виробляти в Сіксо майже 3 мільярдиалюмінієвих банок на рік, після його 
запланованого введення в експлуатацію в 2023 році.
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