
Coca-Cola HBC je odvisna od zaupanja njenih strank in 
potrošnikov ter skupnosti, v katerih poslujemo. Vsi smo dolžni, 
da si to zaupanje zaslužimo vsak dan. 

Naša kultura na delovnem mestu in naš uspeh na trgu sta bila vedno 
odvisna od na naših vrednot: Da smo prepričali stranke, spodbujali zaposlene, 
odličnost, načelnost, učenje in složno izvajanje. 

Na delovnem mestu imamo spoštljiv odnos drug do drugega in cenimo prispevke vsakega 
člana naše ekipe. Vemo, da smo lahko uspešni le, če ustvarimo vključujoče, pošteno in 
pozitivno delovno okolje. 

Na trgu tekmujemo odločno, vendar pri tem vedno spoštujemo zakone in etiko. Držimo se 
obljub in naredimo, kar je prav, in ne le tisto, kar je enostavno. V prvi vrsti vedno ravnamo 
načelno do skupnosti, v katerih živimo in poslujemo.

Naš upravni odbor je odobril ta kodeks, njegovo uvedbo pa popolnoma podpira tudi naš 
poslovni odbor. Od vseh zaposlenih pričakujemo, da bodo kodeks upoštevali v okviru svojih 
delovnih nalog. 

Zakaj uvajamo novo različico kodeksa: da se odzovemo na nedavne spremembe na nekaterih 
področjih, kot sta zasebnost in varstvo osebnih podatkov, pojasnimo pogosto zastavljena 
vprašanja, na primer v zvezi z navzkrižjem interesov, in z vami komuniciramo prek preprostega in 
neposrednega dokumenta, ki vam daje praktične smernice glede posameznih odgovornosti. 

Praktičen nasvet, ki bi ga z vami rad delil iz lastnih izkušenj: vedno povejte svoje mnenje. Širite 
naše vrednote. Vprašajte, če niste prepričani glede pravil v tem kodeksu. Če ste opazili morebitne 
kršitve kodeksa, jih prijavite. Po želji lahko to lahko storite anonimno. 

Prizadevamo si, da bi bili med zaupanja najbolj vrednimi in cenjenimi podjetji na svetu. Vsakega 
izmed vas naprošam, da mi pomagate uresničiti osebno zavezo – da živimo skladno z našimi 
vrednotami in spoštujemo ta kodeks pri vsem, kar počnemo. Tako ne boste zgolj prispevali k 
uspehu Coca-Cole HBC, temveč tudi omogočili, da si lahko v službi Coca-Cole HBC vsak dan 
delimo pristen občutek ponosa.

Spoštovani član ali članica ekipe:

S spoštovanjem,

Zoran Bogdanovic,
glavni izvršni direktor


