Coca-Cola HBC

Coca-Cola HBC ogłasza nowe cele

2020

w zakresie zrównoważonego
rozwoju, by inspirować lepszą
przyszłość. Są one częścią naszej
strategii biznesowej, zakładającej
rozwój firmy w sposób

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

odpowiedzialny, przynoszący

Nasze Zobowiązania

40%

wykorzystywanej
energii będzie pochodziło
z odnawialnych lub źródeł
„czystej energii”

Zredukujemy
ilość zużywanej
wody
o

Zredukujemy
bezpośrednią
emisję CO2

30%*

20% surowca

zyski i zrównoważony.

o

40% opakowań
wprowadzanych
na rynek

50%*

Zainwestujemy co najmniej

Zredukujemy o 25%
wagę opakowań napojów
w przeliczeniu na litr
wyprodukowanego napoju

Odzyskamy średnio

2% naszego

Ponad

95% kluczowych składników

do produkcji PET będzie pochodziło

rocznego zysku przed opodatkowaniem na rzecz

rolnych będzie certyfikowanych

z recyklingu butelek PET i/lub

społeczności lokalnych i podwoimy liczbę pracowników

zgodnie z Zasadami Zrównoważonego

opakowań PET wykonanych

uczestniczących w inicjatywach wolontariackich

Rolnictwa Systemu Coca-Cola

z surowców odnawialnych

w godzinach pracy do

10% wszystkich zatrudnionych

(Coca-Cola System’s Sustainable Agricultural Guiding Principles)

*Zużycie wody i bezpośrednia emisja CO2 na litr wyprodukowanego napoju w porównaniu z 2010 r.

PRZEMYSŁOWY LIDER
PRZEZ TRZY KOLEJNE LATA Z RZĘDU

#1

Sustainability Indices (DJSI) lider w kategorii przemysłu napojowego.

Polityka odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu jest spójna
z każdym aspektem naszej działalności – począwszy od wsparcia
sadowników z którymi współpracujemy, do lodówek sklepowych
gdzie wystawione są nasze produkty. W podejmowaniu decyzji
oraz długoterminowych inwestycji kierujemy się celami i założeniami,
które mają zapewnić trwałą, zrównoważoną wartość.

Redukcja

Zmniejszenie

ZUŻYCIA WODY

SUMY EMISJI CO2

w ciągu minionych 2 lat

w ciągu ostatnich 5 lat

1

2,1

1,07

szklanka

miliarda
litrów

wody
dla
każdego
mieszkańca
Ziemi

miliona
ton

roczna emisja gazów
cieplarnianych
produkowanych
przez ponad

200 tys.
samochodów
osobowych

OPAKOWANIA

RECYKLING

Butelki w pełni recyklowalne
typu PLANTBottles® zawierają

Butelki typu TWIST
lżejsze o

22%

30%

od poprzednich
opakowań

surowca pochodzenia roślinnego
– dostępne są na 10 rynkach

Wzrost o

19,4%
wykorzystania
PET z recyklingu
w ujęciu rok do roku

W 2015 r. wydaliśmy

8,2 miliona EURO
na wsparcie

WSPÓLNOT LOKALNYCH
w obszarze aktywnego trybu życia,
środowiska, gospodarki woda z wodą
i rozwoju młodzieży

Więcej informacji na temat polityki zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC
na stronie:
http://cocacolahellenic.com/en/sustainability/
http://coca-colahellenic.com/en/sustainability

