
Coca-Cola HBC залежить від довіри своїх клієнтів, 
споживачів і спільнот, у яких ми провадимо свою діяльність. 
Усі ми зобов’язані намагатися заслужити цю довіру кожного дня. 

В основі нашої культури на робочих місцях і нашого успіху на ринку 
завжди лежали наші цінності: перемога разом із клієнтами, виховування 
наших співробітників, досконалість, сумлінність, навчання та злагоджена 
робота. 

На роботі ми з повагою ставимось один до одного та цінуємо внески кожного 
члена нашої команди. Ми усвідомлюємо, що наш успіх можливий лише в тому випадку, 
якщо ми створимо позитивне робоче середовище, у якому панує інклюзивність і 
справедливість. 

На ринку ми ведемо активну конкурентну боротьбу, але ми завжди діємо законно та 
дотримуємось норм етики. Ми виконуємо наші обіцянки та робимо те, що є правильним, 
а не просто найлегшим. Окрім усього іншого, ми завжди сумлінно ставимось до спільнот, 
у яких ми живемо та провадимо свою діяльність.

Наша рада директорів схвалила цей кодекс, і його було прийнято з повною підтримкою 
нашого робочого комітету. Дотримання кодексу очікується від кожного співробітника під 
час виконання ним своїх службових обов’язків. 

Ми запроваджуємо зараз цю нову версію кодексу, оскільки маємо: відреагувати на 
нещодавні зміни в певних сферах, наприклад у сфері конфіденційності та захисту 
персональних даних; внести ясність у відповіді часті запитання, наприклад, щодо конфліктів 
інтересів; звернутися до вас шляхом простого та чітко викладеного документа, у якому 
наводяться практичні рекомендації щодо індивідуальних обов’язків. 

Я б хотів дати вам одну особисту практичну пораду: завжди повідомляйте про порушення. 
Підтримуйте наші цінності. Якщо ви маєте сумніви щодо правил, викладених у цьому кодексі, 
ставте запитання. Якщо ви помітили потенційні порушення кодексу, доповідайте про них. 
Якщо потрібно, це можна зробити анонімно. 

Ми прагнемо стати однією з компаній, яка користується найбільшою у світі довірою 
та повагою. Я прошу кожного з вас приєднатися до мене та взяти на себе особисте 
зобов’язання втілювати в життя наші цінності та дотримуватися положень цього кодексу в 
усіх сферах своєї діяльності. Це не лише сприятиме успіху Coca-Cola HBC, але й дозволить 
нам усім відчути справжню гордість від того, що ми кожного дня приходимо на роботу до 
Coca-Cola HBC.

Шановний товариш по команді!

З повагою,

Зоран Богданович,
генеральний директор


