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Coca-Cola HBC, unul dintre cei mai mari îmbuteliatori ai băuturilor din portofoliul The Coca-Cola
Company, a fost numită lider în domeniul sustenabilității în industria băuturilor, conform
clasamentului Dow Jones Sustainability Indices publicat astăzi. Compania a înregistrat un scor
total de 90, cu 40 de puncte mai mare decât media din industrie, în urcare cu 3 puncte față de
anul trecut.       

Acesta este al nouălea an în care Coca-Cola HBC este inclusă în clasamentul global, ca
urmare a performanței sale remarcabile din 2015, în domeniul sustenabilității. Anul trecut,
Coca-Cola HBC a continuat să diminueze impactul operațiunilor sale asupra mediului, cu o
scădere de două cifre a emisiilor proprii de carbon. În același timp, compania a continuat să
reducă necesarul de apă pentru producerea unui litru de băuturi răcoritoare, precum și
cantitatea de ambalaje, în ciuda vânzărilor și producției în creștere. În 2015, Coca-Cola HBC a
fost una dintre primele 12 companii din lume care și-a fixat ținte determinate științific de
reducere a emisiilor de carbon, atât pentru operațiunile directe, cât și pentru cele indirecte.
Stabilirea unui preț intern al apei și carbonului, în 2015, și angajamentul concret față de
sustenabilitate sunt modalități practice în care Coca-Cola HBC sprijină acțiunile globale pentru
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă adoptate de Organizația Națiunilor Unite.

Coca-Cola HBC este îmbuteliatorul cu cel mai diversificat portofoliu din cadrul Sistemului
Coca-Cola, deservind aproape 600 de milioane de consumatori din 28 de țări dezvoltate, în curs
de dezvoltare și emergente de pe trei continente. Compania a investit 8,2 milioane de euro –
2,3% din profitul înainte de taxe aferent anului 2015 – în inițiative de îmbunătățire a vieții
comunităților, concentrându-se asupra a trei arii-cheie: un stil de viață activ, protejarea mediului
și a resurselor de apa și dezvoltarea tinerilor, în parteneriat cu peste 230 de ONG-uri.

Câteva dintre performanțele înregistrate în 2015:
•    33.311 angajați 
•    43.000 de furnizori 
•    1,3 miliarde de euro în cheltuieli pentru achiziții directe
•    271 de milioane de euro, totalul impozitelor achitate
•    11,7%, reducere a emisiilor directe de carbon (la 12 luni)
•    Rata de utilizare a energiei s-a îmbunătățit cu 7,2% la 12 luni
•    19,4%, creșterea ratei de utilizare a PET-ului reciclat, la 12 luni
•    Realizarea procentului de 87% în Indicele de Angajament Sustenabil al Angajaților

Aflați detalii despre performanțele în materie de sustenabilitate ale Coca-Cola HBC la adresa
http://coca-colahellenic.com/en/sustainability/.

Despre Coca-Cola HBC
Coca-Cola Hellenic este unul dintre cei mai mari îmbuteliatori ai companiei Coca-Cola, având
vânzări de peste 2 miliarde de unități. Compania activează într-o zonă geografică extinsă,
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având operațiuni în 28 de țări, servind o populație de aproximativ 590 milioane de oameni.
Coca-Cola HBC oferă o gamă variată de băuturi răcoritoare din categoria celor carbogazoase,
sucuri, apă, energizante, ceaiuri și cafea. Coca-Cola HBC promovează o dezvoltare durabilă,
generând valoare pentru afacerea sa și pentru societatea în care activează. În acest sens,
compania furnizează băuturi răcoritoare care satisfac nevoile diverse ale consumatorilor,
încurajând în același timp un mediu de lucru deschis și desfășurându-și activitatea într-un mod
responsabil astfel încât să protejeze și să mențină neschimbat mediul înconjurător, contribuind
la dezvoltarea socio-economică a comunităților locale. Coca-Cola HBC este lider al industriei de
băuturi in Dow Jones Sustainability Index (atât la nivel mondial cât si european) și este totodată
inclusă în FTSE4Good Index. Coca-Cola HBC este listată pe bursa de la Londra – London
Stock Exchange (LSE:CCH) și pe bursa de la Atena (ATHEX:EEE). Pentru mai multe informaţii
legate de companie vă rugăm să vizitați http://www.coca-colahellenic.com/

Despre Indicele de Sustenabilitate Dow Jones

Indicele de Sustenabilitate Dow Jones a fost introdus în 1999 și reprezintă primul sistem global
de indici de referinţă a sustenabilităţii. Indexul este bazat pe cooperarea dintre RobecoSAM și
S&P Dow Jones Indices. Grupul urmărește performanța companiilor de top din lume în ceea ce
privește criteriile economice, de mediu și sociale. Aceste clasamente servesc drept repere
pentru investitorii care integrează criteriile de durabilitate în portofoliile lor și oferă o platformă
eficientă pentru companiile care doresc să adopte cele mai bune practici durabile. În urma unei
evaluări privind o serie de aspecte generale și specifice industriei, doar 10% dintre companii
sunt acceptate și incluse în clasament. 
Pentru mai multe informații vizitați http://www.sustainability-indices.com/
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