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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Είμαστε περήφανοι που η HELL ENERGY είναι ένας από τους
ταχύτερα αναπτυσσόμενους παραγωγούς μη αλκοολούχων
ποτών στον κόσμο. Εκτός από την οικονομική ανάπτυξη,
αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία των ανθρώπινων αξιών
και η σκέψη για ένα βιώσιμο μέλλον είναι πυλώνας κάθε
πτυχής της επιχείρησής μας.
Προτεραιότητά μας είναι να παράγουμε τα υψηλής
ποιότητας προϊόντα μας με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο.
Η συνεχής ανανέωση και η καινοτομία είναι απαραίτητες για
τις βιώσιμες λειτουργίες και την παροχή κορυφαίας ποιότητας προϊόντων για την κάλυψη
των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των καταναλωτών. Ένα προϊόν μπορεί να είναι
βιώσιμο μόνο εάν ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την παραγωγή του,
έτσι προσπαθούμε να παράγουμε τα προϊόντα μας με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας θα είναι
βιώσιμα και εμπορικά σε 10, 20 ή και 100 χρόνια.
Η φιλοσοφία μας είναι να τοποθετείται πάντα πρώτα η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Παρά τη διεθνή μας επιτυχία, δεν ξεχνάμε τις ρίζες μας. Θεωρούμε προτεραιότητα
τη στήριξη της κομητεία Borsod-Abaúj-Zemplén και της περιοχής Szikszó, με συνεχείς
επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είμαστε θερμοί υποστηρικτές
πολλών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπέρ των κατοίκων που ζουν στην περιοχή, και
επίσης προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τις μελλοντικές γενιές και να παρέχουμε στους
νέους ευκαιρίες σταδιοδρομίας.
Στόχος μας είναι η HELL να γίνει η ξεκάθαρη καταναλωτική επιλογή, μια ευκαιρία και
ένα καλό παράδειγμα για τους μετόχους μας, ως εργασιακός χώρος, ως μια Ουγγρική
οικογενειακή επιχείρηση με παγκόσμια επιτυχία και ως επωνυμία.
Barnabás Csereklye
Διευθύνων Σύμβουλος

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2020
Ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επωνυμίες ΤΚΚΑ (Ταχείας κίνησης
καταναλωτικών αγαθών) στον κόσμο, εκτός από τις διαφανείς λειτουργίες και την εταιρική
κοινωνική ευθύνη, η HELL ENERGY δεσμεύεται και για τις βιώσιμες διαδικασίες. Η πρώτη
μας δημόσια διαθέσιμη αναφορά Βιωσιμότητας αντανακλά τις επιδόσεις βιωσιμότητας
του Quality Pack Zrt. και της HELL ENERGY Kft. το 2020, στο οποίο έχουμε αξιολογήσει
την επίδοσή μας όσον αφορά τις σχέσεις μας με τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές,
τους συνεργάτες και τους καταναλωτές. Για εμάς, βιωσιμότητα δεν σημαίνει μόνο
οικονομική βιωσιμότητα και συνειδητή χρήση των διαθέσιμων πόρων, αλλά και ανάλυση
των εσωτερικών και εξωτερικών επιπτώσεων του εργοστασίου παραγωγής μας στο
άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον και τις κοινότητες. Εκτός από τα κύρια στοιχεία για την
εταιρική απόδοση, θεωρούμε επίσης σημαντική την παρουσίαση θεμάτων υψηλού δημόσιου
ενδιαφέροντος.
Στις δραστηριότητές μας, ακολουθούμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών (ΣΒΑ) που αφορούν γενικά ζητήματα, σημαντικά για την ευημερία όλων μας, όπως
η υγεία, η υπεύθυνη κατανάλωση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των
επιπτώσεών της.
Οι ΣΒΑ που ακολουθούμε και υποστηρίζουμε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας
παρουσιάζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια αυτής της έκθεσης.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ
H HELL ENERGY έχει δεσμευτεί ως προς τη
βιωσιμότητα από την αρχή. Προσπαθούμε
να δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα που
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων
και των κοινοτήτων, ενώ σκεφτόμαστε και
το μέλλον του πλανήτη μας. Ασκούμε τις
δραστηριότητές μας με υπευθυνότητα και
σύμφωνα με τις ηθικές αρχές λειτουργίας,
στις οποίες δεν κάνουμε κανένα συμβιβασμό.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΑΡΚΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Από την ίδρυσή της, η HELL είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία. Είχε γίνει ο ηγέτης
της αγοράς στην αγορά ΤΚΚΑ στην Ουγγαρία μέχρι το 2010 και πλέον είναι βασικός παίκτης
στην παγκόσμια αγορά. Τώρα πουλάμε τα προϊόντα μας σε 40 χώρες και είμαστε ηγέτες της
αγοράς σε 10 χώρες.
H HELL είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη πιο δημοφιλής μάρκα ενεργειακών ποτών στον κόσμο.

Το κέντρο της παραγωγής μας είναι το εργοστάσιό εμφιάλωσης στο Szikszó, του οποίου η
παράδοση το 2011 ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα στη σύντομη αλλά επιτυχημένη
ιστορία της μόλις 5χρονης τότε μάρκας. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε επικεφαλής
των Ουγγρικών εταιρειών παραγωγής ΤΚΚΑ, τόσο όσον αφορά την παραγωγή όσο και
το εμπορικό σήμα. Μαζί με τη δυναμική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική συνείδηση και η
διαμόρφωση συμπεριφοράς έχουν γίνει η αποστολή μας, η οποία έχει αντίκτυπο σε όλες τις
δραστηριότητες και τις αποφάσεις μας.
Στόχος μας είναι να γίνουμε κορυφαία μάρκα στην αγορά σε όλες τις χώρες όπου
δραστηριοποιούμαστε, όχι μόνο στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, αλλά και
ως επωνυμία που είναι επίσης βιώσιμη και διαμορφωτής απόψεων ενώ επικοινωνούμε με
διαφάνεια με τους μετόχους μας.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η πρωτοπορία στη βιωσιμότητα απαιτεί την ενσωμάτωση των εταιρικών στόχων
βιωσιμότητας στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική στρατηγική. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων
πρέπει να εξετάσουν όλους τους τομείς λειτουργίας όπου χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες και
να σκεφτούν πώς να μειώσουν, να μετατρέψουν ή να ανακυκλώσουν υλικά.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς η συσκευασία των προϊόντων μας να είναι βιώσιμη.
Προσπαθούμε να αναπτύξουμε προϊόντα που βασίζονται σε ανανεώσιμες και ανακυκλώσιμες
πρώτες ύλες, προωθώντας έτσι την υπεύθυνη διαχείριση των πρώτων υλών και τη διατήρηση
των φυσικών πόρων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η μάρκα HELL χαρακτηρίζεται από επικοινωνία 360 μοιρών. Παραδίδουμε τα κύρια
μηνύματά μας σχετικά με τη μάρκα ευρύτερα στους καταναλωτές μας χρησιμοποιώντας
διαφορετικά μέσα ενημέρωσης. Εκτός από την προώθηση των προϊόντων μας, δίνουμε επίσης
προτεραιότητα στην ενημέρωση των καταναλωτών, σχετικά με τα συστατικά των προϊόντων,
τη συσκευασία και την εταιρική βιωσιμότητα.
Προβάλλουμε τακτικά περιεχόμενο ευαισθητοποίησης όχι μόνο στα παραδοσιακά κανάλια
επικοινωνίας και στον ιστότοπό μας, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε
τηλεοπτικές καμπάνιες. Ξεκινάμε εκπαιδευτικές, πράσινες καμπάνιες για να στοχεύσουμε τις
διαφορετικές ομάδες καταναλωτών, καθώς θεωρούμε ότι η σωστή και ακριβής ενημέρωση
των καταναλωτών είναι υψίστης σημασίας
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,
ΗΘΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Είμαστε υπεύθυνοι για την επόμενη γενιά, επομένως οι κοινωνικές
πρωτοβουλίες και τα προγράμματα διατήρησης της υγείας είναι
για εμάς ύψιστης σημασίας. Ως υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας,
υποστηρίζουμε πολιτιστικές, κοινωνικές δραστηριότητες,
αθλητικές εκδηλώσεις και την υγειονομική περίθαλψη.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος,
τόσο στις δραστηριότητές μας όσο και στα προϊόντα που
προσφέρουμε. Αναπτύσσουμε συνεχώς τις λειτουργίες και
τα προϊόντα μας για να πετύχουμε καλύτερη περιβαλλοντική
απόδοση, δίνοντας ταυτόχρονα το παράδειγμα σε άλλες
μεγάλες εταιρείες.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ
ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Σε όλες τις λειτουργείες μας, ενεργούμε σύμφωνα με τα
υψηλότερα πρότυπα προσωπικής και επαγγελματικής
ακεραιότητας και επίσης το απαιτούμε και από τους συνεργάτες
μας. Δεσμευόμαστε για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, τη
δικαιοσύνη και τον σεβασμό τόσο σε προσωπικό όσο και σε
επαγγελματικό επίπεδο και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για
να αποφύγουμε τις περιπτώσεις διακρίσεων. Έχουμε αναπτύξει ένα
ξεχωριστό εσωτερικό σύστημα και κατευθυντήριες γραμμές για
την αναφορά οποιασδήποτε ανησυχίας σχετικά με αυτές τις αξίες.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικό κλειδί για
εμάς. Καταδικάζουμε την παιδική εργασία και αποστασιοποιούμαστε
από προμηθευτές και συνεργάτες όπου υπάρχει πιθανότητα να
γίνει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση των επενδύσεών μας, από
τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση, παρακολουθούμε συνεχώς το
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κανονισμών και των
βέλτιστων πρακτικών. Έχουμε καθορίσει τη σημασία του θέματος
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Κώδικα Δεοντολογίας μας και
περιμένουμε από όλους τους υπαλλήλους μας να τον γνωρίζουν και
να τον εφαρμόζουν.

Θεωρούμε ότι η εταιρική κουλτούρα που αντιπροσωπεύει
η HELL είναι η σημαντικότερη αξία μας. Το 2020, η άνευ
προηγουμένου και η προκλητική κατάσταση της πανδημίας
μας έδειξε πόσο μπορούν οι εργαζόμενοι πραγματικά να
βασίζονται ο ένας στον άλλον. Η HELL είναι μια πραγματική
κοινότητα που έχει συνοχή σε εξαιρετικές και δύσκολες
καταστάσεις.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς το να παρέχουμε
σωστές και ακριβείς πληροφορίες στους καταναλωτές
και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι
παρέχουμε ακριβή σήμανση στα προϊόντα μας
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ
Το θέμα της
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
είναι σημαντικό και
ανεξάντλητο. Η HELL
σχεδιάζει το κάθε της βήμα
για ένα βιώσιμο μέλλον.
Θέλουμε να δώσουμε το
καλό παράδειγμα στις
διεθνείς εταιρείες και
να κάνουμε σαφές στους
καταναλωτές μας ότι
είμαστε αφοσιωμένοι στο
περιβάλλον.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η καινοτομία μας επιτρέπει να επιτύχουμε την ανάπτυξη της
εταιρείας με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, μειώνοντας τα ποσά
των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα μας. Η
συνεχής επέκταση των δυνατοτήτων πλήρωσης και συσκευασίας
έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες επιπτώσεις, τις οποίες στοχεύουμε
να εξισορροπήσουμε με μέτρα ενεργειακής απόδοσης και χρήση
των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών.
Οι βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της
HELL είναι τα αποτελέσματα της λειτουργίας μας, της πλήρωσης,
της συσκευασίας και της αποθήκευσης του αυξανόμενου
όγκου παραγωγής μας. Παρακολουθούμε το περιβαλλοντικό
μας αποτύπωμα και προσπαθούμε να το μειώσουμε μέσω
της υπεύθυνης επιλογής υλικών και αποδοτικών μέτρων.
Πάνω από το 95% των ποτών υψηλής ποιότητας πωλούνται
ήδη σε 100% ανακυκλώσιμα κουτιά αλουμινίου. Έως το 2025,
στοχεύουμε να αυξήσουμε το ποσοστό των κουτιών αλουμινίου στο
χαρτοφυλάκιό μας στο 99%. Σε αντίθεση με τα πλαστικά μπουκάλια,
τα οποία σχεδόν ποτέ δεν επαναχρησιμοποιούνται ως συσκευασίες
ποτών, τα κουτιά αλουμινίου μπορούν να ανακυκλώνονται συνεχώς
διατηρώντας την αρχική τους λειτουργία και ποιότητα. Φέτος
υπογράψαμε σύμβαση για την προμήθεια αλουμινίου υψηλής
περιεκτικότητας σε ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Η στρατηγική
της HELL που βασίζεται στην υπεύθυνη προμήθεια αλουμινίου
με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, θα συμβάλει στη μείωση των
παγκόσμιων εκπομπών και δημιουργεί προϊόντα για ένα μέλλον
χαμηλών εκπομπών άνθρακα
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Το καλοκαίρι του 2020, συνεργαστήκαμε με την Hydro CIRCAL για τη χρήση ανακυκλωμένου
φύλλου αλουμινίου για ποτά, με πιστοποιημένο περιεχόμενο τουλάχιστον 75% ανακυκλωμένου
σκραπ μετά την κατανάλωση και ξεκινήσαμε την προετοιμασία για τη μετάβαση στη χρήση
αυτού του υλικού για τη συσκευασία των προϊόντων μας. Με τη χρήση αυτής της συσκευασίας,
η HELL στοχεύει να επιτύχει μείωση κατά 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
σε σύγκριση με τις εκπομπές που σχετίζονται με τη συσκευασία αλουμινίου παλιότερα. Η
HELL είναι ο πρώτος κατασκευαστής ποτών που εισήγαγε ένα από τα πιο πράσινα κουτιά
αναψυκτικών από αλουμίνιο με το υψηλότερο ανακυκλωμένο περιεχόμενο στον κόσμο.
Μέχρι το 2020, έχουμε επιτύχει υψηλό βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης για να μειώσουμε το
περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να λειτουργούμε με βιώσιμο τρόπο. Όχι μόνο η πλήρωση,
αλλά και η ίδια η παραγωγή των κουτιών αναψυκτικών πραγματοποιείται πλέον εντός του
ομίλου, εξαλείφοντας την έκθεσή μας σε προμηθευτές κουτιών αναψυκτικών και μειώνοντας
ταυτόχρονα το αποτύπωμα αερίων θερμοκηπίου, εξοικονομώντας τις εκπομπές που
σχετίζονται με τη μεταφορά μεταξύ του εργοστασίου κατασκευής και της πλήρωσης κουτιών.
Σαν επόμενο ορόσημο βιωσιμότητας, δεσμευόμαστε να καλύψουμε το 100% των ενεργειακών
αναγκών μας στο σύνολο της λειτουργίας μας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2021.
Γενικά, υπολογίζουμε και αναφέρουμε ετησίως την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα και
ισοδύναμων αερίων θερμοκηπίου για την οποία είμαστε υπεύθυνοι κατά την παραγωγή μας.
Παρακολουθούμε το εταιρικό μας αποτύπωμα άνθρακα σε ετήσια βάση από το άνοιγμα της
νέας εργοστασιακής μονάδας παραγωγής κουτιών το 2017.

Εκπομπές Πεδίου 1 για το 2020 (tCO2e)

Εκπομπές Πεδίου 2 για το 2020 (tCO2e)

18 538

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Η HELL διαθέτει όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και διαδικασίες, έτσι ώστε
το εξειδικευμένο μας προσωπικό να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του με τη πρέπουσα
επιμέλεια για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
Ετοιμάζουμε μηνιαίες αναφορές επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις
μας, οι οποίες περιέχουν τον αριθμό των μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν και την έκταση
των κυρώσεων που προκύπτουν. Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα το 2020 που να αφορούν
πρόστιμα ή μη χρηματικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς νόμους
ή / και κανονισμούς. Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση, προχωρώντας σε λιγότερο
ρυπογόνες διαδικασίες παραγωγής και εφαρμόζοντας τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές
(ΒΔΤ), προσπαθούμε όχι μόνο να συμμορφωνόμαστε με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς,
αλλά και να μειώνουμε συνεχώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
10 164

Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε τους καταναλωτές μας προς την κατεύθυνση της
οικολογικής σκέψης και θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα παρέχοντας τακτικά πληροφορίες
για τις πράσινες καινοτομίες και τις βελτιώσεις των προϊόντων ή της τεχνολογίας μας.
Δίνουμε έμφαση στη σημασία της βιωσιμότητας σε πολλά διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας.
Ένας από τους ενεργούς τρόπους για να γίνει αυτό με τον υψηλότερο αντίκτυπο, είναι η
προώθηση της ανακύκλωσης των κουτιών αλουμινίου, την οποία ενθαρρύνουμε επίσης τους
καταναλωτές μας να κάνουν μέσω των καμπανιών μας στα μέσα ενημέρωσης.

10 I HELL ENERGY ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2020

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
Η HELL ENERGY
δεν είναι απλώς
μια εταιρεία, αλλά
και μια κοινότητα
κοινών αξιών. Ως
υπεύθυνη εταιρεία,
είναι καθήκον μας
να υποστηρίζουμε
τις κοινότητες
στο ευρύτερο
περιβάλλον μας.

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Παροχή νέων θέσεων εργασίας
Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να φέρουμε τεχνολογική ανάπτυξη,
επεκτεινόμενοι συνεχώς με επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στο
τμήμα της Βόρειας Ουγγαρίας όπου η ανεργία είναι σχετικά υψηλή.
Όχι μόνο πουλάμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, αλλά έχουμε επίσης
δημιουργήσει μια σταθερή, συνεχώς εξελισσόμενη εταιρεία που έχει
προσφέρει περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας μέχρι στιγμής και
ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες
σταδιοδρομίας στους υπαλλήλους της.
Για να συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι, πήραμε την απόφαση να
μεταφέρουμε την παραγωγή του Hell Energy Coffee από τη Γερμανία
στην Ουγγαρία. Τον Σεπτέμβριο του 2020, μια νέα εργοστασιακή μονάδα
ξεκίνησε τη λειτουργία της στο Szikszó, δημιουργώντας άλλες 50 νέες
θέσεις εργασίας στην κομητεία Borsod-Abaúj-Zemplén. Όλα τα προϊόντα
του παγωμένου καφέ μας, που παραδίδονται σε κάθε μέρος του κόσμου,
περιέχουν 100% ουγγρικό γάλα, διαδίδοντας έτσι την καλή φήμη της
χώρας παγκοσμίως και δημιουργώντας κύρος για τους εγχώριους
παραγωγούς.
Εκπαιδευτικά προγράμματα και ευκαιρίες σταδιοδρομίας
Διατηρούμε καλές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο του Miskolc. Δεχόμαστε
πανεπιστημιακούς φοιτητές για μεγάλο χρονικό διάστημα ως μέρος του
προγράμματος διπλής εκπαίδευσης και παρέχουμε ευκαιρίες πρακτικής
άσκησης σε αποφοίτους. Το 2020, υπογράψαμε μια τριμερή συμφωνία
με την πόλη Szikszó και το Πανεπιστήμιο του Miskolc, η οποία στοχεύει

να κρατήσει τους νέους του Szikszó στην περιοχή, παρέχοντας τους
προγράμματα εκπαίδευσης και ευκαιρίες καριέρας.
Σκοπεύουμε να το πετύχουμε ανεβάζοντας το επίπεδο εκπαίδευσης,
και έτσι, από την επόμενη χρονιά, σχεδιάζουμε να δεχόμαστε διπλούς
μαθητές όχι μόνο από το πανεπιστήμιο, αλλά και από τα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Miskolc. Στο πλαίσιο της συμφωνίας,
η HELL θα συμμετάσχει και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Szikszó,
με την κατασκευή νέων κατοικιών, σχολείων και παιδικών σταθμών.
Αυτό συνδέεται στενά με την παροχή ευκαιριών σταδιοδρομίας στους
ντόπιους, καθώς το Szikszó και τα περίχωρά του μπορούν να γίνουν πιο
ελκυστικά για το εργατικό δυναμικό.
Δωρεές
Ως εταιρεία γνωστή για τον τοπικό μας πατριωτισμό, είμαστε σταθεροί
υποστηρικτές των τοπικών κοινωνιών και οργανώσεων. Στην έκτακτη
κατάσταση που προκάλεσε ο κορονοϊός το 2020, κάθε βοήθεια ήταν
αναγκαία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς που
εργάζονται στην πρώτη γραμμή για τον περιορισμό του ιού. Το 2020, ως
απάντηση στην επιδημιολογική κατάσταση, δωρίσαμε 20 εκατομμύρια
HUF στο Κεντρικό Νοσοκομείο της Κομητείας Borsod-Abaúj-Zemplén
και στο Πανεπιστημιακό Διδακτικό Νοσοκομείο. Το νοσοκομείο
χρησιμοποίησε τη δωρεά για την αγορά αναγκαίου εξοπλισμού για τη
λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας και για την αγορά νέου
εξοπλισμού – όπως οθόνες μόνιτορ για τα κρεβάτια της εντατικής,
αναλυτές αερίων αίματος, κινητές μηχανές ακτινογραφίας (ακτίνων
Χ), συσκευές υπερήχων – που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της
μονάδας.

11 I HELL ENERGY ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2020

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΦΕ ΣΤΟ SZIKSZÓ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΙΛΟ ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 75%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ISO 14001

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΩ
ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO
14001

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ
MISKOLC
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ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αντί για πλαστικά μπουκάλια, η HELL χρησιμοποιεί αλουμινένια κουτιά
καθώς είναι η μόνη συσκευασία ποτών που μπορεί να ανακυκλωθεί ες αεί
διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την αξία. Το 2021, δεσμευόμαστε
να καταργήσουμε σταδιακά τα πλαστικά μπουκάλια για τα ανθρακούχα
αναψυκτικά μας, τα οποία είναι μακράν μια από τις πιο δημοφιλείς
κατηγορίες ποτών. Στόχος μας είναι να μειώσουμε επιπλέον το ποσοστό των
πλαστικών μπουκαλιών κάτω από 1% του χαρτοφυλακίου μας έως το 2025,
αυξάνοντας το ποσοστό των συσκευασιών αλουμινίου στο 99%.

Η HELL σχεδιάζει ένα επενδυτικό πρόγραμμα σχεδόν 80 δισεκατομμυρίων
για το 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου θα υλοποιήσει επεκτάσεις της
χωρητικότητας στο Szikszó. Τα σχέδιά μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
την επέκταση της παραγωγικής μας ικανότητας και της δυνατότητας
πλήρωσης κουτιών. Στο πλαίσιο της επένδυσης, σχεδιάζουμε να
δημιουργήσουμε ένα νέο κτιριακό συγκρότημα 78.000 τετραγωνικών μέτρων
με νέες γραμμές παραγωγής και πλήρωσης κουτιών αλουμινίου, καθώς και
να αυξήσουμε την αποθηκευτική μας ικανότητα με την κατασκευή επιπλέον
μονάδων αποθήκευσης. Μετά την προγραμματισμένη επέκταση, η νέα
εγκατάσταση θα μπορεί να παράγει στο Szikszó σχεδόν 3 δισεκατομμύρια
κουτιά αλουμινίου κάθε χρόνο, αφού τεθεί σε λειτουργία το 2023.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προσπαθούμε να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση και να μειώσουμε
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για το σκοπό αυτό, στόχος μας είναι
να τοποθετήσουμε στις εγκαταστάσεις μας ένα σύστημα υπό-μετρήσεων.
Από το 2021, δεσμευόμαστε να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες σε
εταιρικό επίπεδο από 100% ανανεώσιμες πηγές

13 I HELL ENERGY ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2020

14 I HELL ENERGY ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2020

16 I HELL ENERGY ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2020

