
Scrisoarea Directorului General Executiv

Coca-Cola HBC se bazează pe încrederea clienților și 

consumatorilor produselor companiei și a comunităților în care 

activăm. Cu toții avem obligația de a câștiga această încredere în 

fiecare zi. 

Cultura noastră la locul de muncă și succesul nostru pe piață s-au bazat 

întotdeauna pe valorile noastre: Câștigăm alături de clienți, Avem grijă de oamenii 

noștri, Excelența, Integritatea, Invățarea și Performăm ca un intreg. 

La locul de muncă, ne tratăm cu respect unii pe alții și apreciem contribuțiile fiecărui membru al 

echipei. Știm că putem obține succesul doar dacă vom crea un mediu de lucru caracterizat prin 
integrare, corectitudine și spirit pozitiv. 

Pe piață concurăm viguros, dar respectăm întotdeauna legea și principiile etice. Ne respectăm 

promisiunile și facem ce este corect, nu doar ce este ușor. Mai mult decât orice, acționăm 

întotdeauna cu integritate în comunitățile în care trăim și activăm.

Consiliul director a aprobat acest Cod și l-a adoptat cu deplina susținere a Comitetului operațional. 

Ne așteptăm ca fiecare angajat să respecte Codul ca parte a îndatoririlor din fișa postului. 

Lansăm această nouă versiune a Codului acum pentru a răspunde evolutiilor recente din anumite 

zone, precum protejarea confidențialității și a datelor cu caracter personal; pentru a clarifica 

întrebările formulate frecvent, precum cele care privesc conflictele de interese și pentru a vă 

comunica printr-un document simplu și direct îndrumări practice privind responsabilitățile 

individuale. 

Un sfat personal și practic pe care aș dori să vi-l ofer: luați întotdeauna atitudine. Promovați valorile 

noastre. Puneți întrebări dacă aveți nelămuriri legate de regulile din acest Cod. Dacă ați observat 

potențiale încălcări ale Codului, raportați-le. Puteți face acest lucru anonim dacă doriți. 

Aspirația noastră este să fim una dintre cele mai respectate și de încredere companii din lume. 

Solicit fiecăruia dintre dumneavoastră să fiți alături de mine în asumarea unui angajament personal 

de a pune în practică valorile noastre și de a respecta acest Cod în tot ceea ce facem. Acest lucru 

va asigura succesul Coca-Cola HBC și, de asemenea, ne va permite să ne bucurăm de sentimentul 

autentic de mândrie când venim la lucru în fiecare zi la Coca-Cola HBC.

Stimate membru al echipei,

Cu stimă,

Zoran Bogdanovic
Director General Executiv


