ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
w samym sercu Pernod Ricard

Zrównoważony rozwój
i odpowiedzialność to część
naszej historii. Opiera się na wizji
„Créateurs de Convivialité” i jest
jednym z naszych priorytetów
biznesowych. Ten system
działa, co udowadnia 18 500
naszych pracowników,
którzy realizują go
w codziennej pracy.

ALEXANDRE RICARD

Prezes Zarządu i CEO
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S&R
JEST
CZĘŚCIĄ…

… naszej

HISTORII
„Jesteśmy
odpowiedzialni
za wspólne
budowanie
lepszego świata
dla przyszłych
pokoleń. To nasz
obowiązek”.
PAUL RICARD

założyciel Ricard
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… naszej

WIZJI

„Jako ‘Créateurs de Convivialité’
jesteśmy z definicji otwarci na
innych i skupieni na dzieleniu się.
Transparentność, wzajemne zaufanie
i odpowiedzialność warunkują sukces
naszej wizji: Żyjmy razem, lepiej”.

CÉDRIC RAMAT

Dyrektor HR oraz Zrównoważonego
Rozwoju i Odpowiedzialności
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… naszego

BIZNESU

„Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność
to jeden z naszych czterech Filarów, ale bez
wątpienia jest nierozerwalnie związany z każdym
aspektem naszego biznesu – począwszy od
najwyższej jakości operacji po premiumizację
każdej z naszych marek, na każdym z rynków”.

CONOR MCQUAID

Globalny Dyrektor Rozwoju Biznesu
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… oraz naszego
procesu tworzenia

WA R T O Ś C I
W 2016 roku, Pernod Ricard
zdobywa pierwsze miejsce
w światowym sektorze napojów,
według oceny Vigeo Eiris.
Połączenie Euronext
Vigeo Eiris „World 120”
i „France 20”.

Uzyskanie w 2016 roku oceny A
w rankingu CDP.

„Convivialité jest sztuką dzielenia się.
Jesteśmy przekonani, że nie istnieje
prawdziwy i trwały sukces bez wspólnych
wartości wyznawanych przez każdego
z naszych partnerów”.

JULIA MASSIES

VP, Komunikacja Finansowa
i Relacje Inwestorskie
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W SAMYM
SERCU
NASZYCH
AMBICJI
ZWIĄZANYCH
Z S&R

4

PRIORY TET Y

Żyjmy razem, lepiej

Odkryjmy kluczowe filary
naszego modelu S&R

WZMACNIAMY NASZYCH PRACOWNIKÓW

Siedziba Pernod Ricard
podczas Responsib’All Day 2016

Wzmacniamy naszych pracowników:

NASZE ZOBOWIĄZANIE

„Naszą ambicją jest wprowadzać konkretne,
widoczne zmiany, a nasi pracownicy są najlepszymi
ambasadorami i siłą napędową tych zmian w życiu
codziennym”.

VANESSA WRIGHT

VP ds. Zrównoważonego Rozwoju
i Odpowiedzialności
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WZMACNIAMY NASZYCH PRACOWNIKÓW

1

4

Wzmacniamy naszych pracowników:

KONKRETNY PRZYKŁAD

„Responsib’All Day to najlepszy sposób na
promowanie naszego zaangażowania w terenie.
Każdego roku, przez cały dzień, 18,500
pracowników robi sobie przerwę od codziennej
pracy, by zostać najbardziej wiarygodnymi
ambasadorami naszych działań”.

ARMAND HENNON

VP odpowiedzialny za Marketing
oraz Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność
Francja

1

Mumm Perrier-Jouët

2

Martell

3

Pernod Ricard USA

4

Pernod Ricard South Africa

11

Wzmacniamy naszych
pracowników:

TO DZIAŁA!

WSPIERAJĄCY
90% naszych pracowników
chętnie działa jako
ambasadorzy Pernod Ricard
(badanie I Say 2015).

WZMACNIAMY NASZYCH PRACOWNIKÓW

PRZESZKOLENI
Niemal 4 500 pracowników
zostało przeszkolonych
online, z czego 450
osiągnęło poziom „trenera”.

DUMNI
94% naszych pracowników
jest dumnych z przynależności
do Grupy i podpisuje się
pod jej wartościami
(badanie I Say 2015).

ZAANGAŻOWANI
Youth Network powstało w 2014
roku. Aktualnie w organizacji działa
186 osób w wieku poniżej 30 lat,
pochodzących z 55 różnych spółek.
Ich celem jest przekazanie bardziej
odpowiedzialnego punktu widzenia
innym pokoleniom.
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I Say jest wewnętrznym
badaniem,
przeprowadzonym
przez niezależną firmę
konsultingową Towers
Watson.

Wzmacniamy naszych pracowników:

RAZEM BUDUJEMY
LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!

„Na historycznych gruntach o powierzchni 170ha wybudowaliśmy kampus
Uniwersytetu Pernod Ricard, który uzyskał certyfikat HQE – wysoka jakość
środowiskowa. Posiadłość ‘Domaine de La Voisine’, która została ponownie
otwarta we wrześniu 2017 roku, dysponuje 60 pokojami dla gości, 350 - osobową
salą wykładową oraz wieloma innymi pomieszczeniami do spotkań. Kampus
jest otwarty dla pracowników Pernod Ricard, a także dla klientów zewnętrznych.
Jest wizytówką naszej Grupy, jej marek, kultury i historii”.

CAROLE MISSET

Dyrektor Uniwersytetu Pernod Ricard

13

WZMACNIAMY NASZYCH PRACOWNIKÓW

Uniwersytet Pernod Ricard mieści się
w historycznej posiadłości La Voisine
(Clairefontaine - przedmieścia Zachodniego
Paryża), zakupionej w 1954 roku przez Paula
Ricarda.

PROMUJEMY ODPOWIEDZIALNĄ KONSUMPCJĘ ALKOHOLU

Alexandre Ricard prezentuje aplikację „Wise Drinking”,
która pozwala obliczyć ilość spożytego alkoholu.

Odpowiedzialna
konsumpcja alkoholu:

NASZE ZOBOWIĄZANIE

„Nadmierne spożycie alkoholu jest sprzeczne
z zasadą ‘Convivialité’, dlatego zwiększamy
świadomość i wzmacniamy indywidualne postawy. Stworzyliśmy już dziesiątki programów
edukacyjnych”.

ALEXANDRE RICARD

Prezes Zarządu i CEO
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PERNOD RICARD WSPIERA
I PROMUJE 5 OBSZARÓW
ODPOWIEDZIALNOŚCI
BRANŻY W ZAKRESIE
ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI ALKOHOLU,
OKREŚLONYCH
W 2012 ROKU.
-- Promocja umiarkowanej konsumpcji napojów alkoholowych
-- Promowanie odpowiedzialnej
postawy wśród pracowników
Grupy
-- Unikanie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu
-- Uświadamianie pracowników
na temat ryzyka związanego
z nadmiernym lub nieodpowie
dnim spożyciem alkoholu
-- Odradzanie spożywania alkoholu kobietom w ciąży

PROMUJEMY ODPOWIEDZIALNĄ KONSUMPCJĘ ALKOHOLU

W styczniu 2017 r. Pernod Ricard odnowił
partnerstwo z ESN, podpisane po raz pierwszy
w 2010 roku.

Odpowiedzialna
konsumpcja alkoholu:

KONKRETNY PRZYKŁAD!

„W ciągu ostatnich 7 lat, projekt ‘Responsible Parties’,
współtworzony przez Pernod Ricard i Erasmus Student
Network pozwolił na zwiększenie świadomości wśród
332 000 studentów, dotyczącej szkodliwych skutków
nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu”.

CHRISTIAN PORTA

Członek Zarządu i CEO Pernod Ricard
EMEA i LATAM
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Odpowiedzialna
konsumpcja alkoholu:

TO DZIAŁA!

PROMUJEMY ODPOWIEDZIALNĄ KONSUMPCJĘ ALKOHOLU

Program No Ikki!, który
działa w Japonii od
2011 roku, skupiony
jest na zapobieganiu
nadmiernemu spożyciu
alkoholu. Od początku
kampanii rozdano
studentom ponad
150 000 ulotek.

97% oddziałów
zajmujących się
dystrybucją wprowadziło
na etykietach produktu
logo „kobieta w ciąży”.

Aplikacja Wise Drinking,
pozwala użytkownikom
obliczyć ilości spożytego
alkoholu. Od momentu jej
powstania w 2014 roku została
pobrana ponad 100 000 razy
(stan na koniec 2016 roku).

92% oddziałów podjęło
się inicjatywy promocji
odpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu
(koniec czerwca 2016).

86% europejskich uczniów
w wieku 15-16 lat twierdzi,
że „nie byli pod wpływem
alkoholu” w ciągu ostatnich
30 dni. To znaczny wzrost
w stosunku do 23% z 2003
roku (raport ESPAD z 2015
roku).
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PROMUJEMY ODPOWIEDZIALNĄ KONSUMPCJĘ ALKOHOLU

Pernod Ricard z niezależnym komitetem
stworzył barometr do monitorowania
postępów swoich działań. Końcowe wyniki
osiągnęły poziom 86%.

Odpowiedzialna
konsumpcja alkoholu:

RAZEM BUDUJEMY
LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!

„Dzięki pierwszemu w tej branży barometrowi wszyscy mogą monitorować ciągły postęp Pernod Ricard w 5 obszarach odpowiedzialności
branży w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu”.

SANDRINE RICARD

Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju
i Odpowiedzialności w Chivas Brothers Limited
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CHRONIMY ŚRODOWISKO NATURALNE

Chronimy środowisko naturalne:

NASZE ZOBOWIĄZANIE

„Ponieważ̇ wszystkie nasze wyroby powstają̨ z surowców
rolnych, w naszym przypadku ochrona środowiska to nie
tylko dobra praktyka – jest to fundamentalne, strategiczne
działanie niezbędne dla zagwarantowania pomyślnej
przyszłości naszej firmy”.

PETER MOREHEAD

Dyrektor Operacyjny Grupy
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CHRONIMY ŚRODOWISKO NATURALNE

Od 2004 roku destylarnia Absolut w Åhus
zmniejszyła zużycie energii o 45%, a emisję
dwutlenku węgla o 80% na litr wódki.

Chronimy środowisko naturalne:

KONKRETNY PRZYKŁAD!

„Każda kropla wódki Absolut jest produkowana w jednej destylarni,
w małej wiosce Åhus na południu Szwecji. Nasza destylarnia jest
jednym z najbardziej wydajnych ekologicznie obiektów na świecie.
Zmniejszyła emisję dwutlenku węgla do takiego poziomu, że jest
uznawana pod tym względem za neutralną”.

ANNA MALMHAKE

Prezes i CEO firmy Absolut
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CHRONIMY ŚRODOWISKO NATURALNE

W 2016 r. Instytut Oceanograficzny Paula
Ricarda świętował swoje 50-lecie,
inaugurując inicjatywę „Take Off ”.

Chronimy środowisko naturalne:

KONKRETNY PRZYKŁAD

„Ochrona oceanów oznacza walkę z globalnym ociepleniem
i dążenie do sytuacji, w której morze spełnia swoją naturalną
rolę regulatora. Oznacza to także ochronę naszych
ekosystemów i regionów.”

PATRICIA RICARD

Prezes Instytutu Oceanograficznego Paula
Ricarda
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Chronimy środowisko naturalne:

TO DZIAŁA!

Po osiągnięciu założonych
na lata 2010-2015 celów
we wszystkich zakładach
produkcyjnych, Pernod
Ricard przyjął nowy plan
działań na 2020 rok.

Zakłady produkcyjne
obniżyły zużycie wody
o 17% na jednostkę
wyprodukowaną pomiędzy
2010 a 2016 rokiem,

CHRONIMY ŚRODOWISKO NATURALNE

82% winnic Grupy podlega
certyfikacji (stan na 30
czerwca 2016 r.).

Zakłady produkcyjne
obniżyły emisję CO2
o 25% na jednostkę
wyprodukowaną między
2010 a 2016 rokiem.

78% posiada program
ochrony bioróżnorodności.
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PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY ŚRODOWISKA
2010-2020
5 PRIORYTETÓW

Osiągnięty w 2016

Cel na 2020

78

100%

2. Redukcja emisji CO2

25%

30%

3. Ochrona zasobów wodnych

17%

20%

4.Ograniczenie składowania odpadów

%

70

100%

5. Certyfikacja wszystkich zakładów

95%

100%

1. Certyfikacja winnic zgodnie

%

CHRONIMY ŚRODOWISKO NATURALNE

z normami środowiskowymi

produkcyjnych zgodnie ze standardem ISO 14001

Chronimy środowisko naturalne:

RAZEM BUDUJEMY
LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!

„Teraz, gdy cele wyznaczone na 2020 rok przez Pernod Ricard
zostały niemal zrealizowane, wyznaczyliśmy sobie jeszcze
bardziej ambitne cele na kolejne lata, dzięki planowi działań
na rzecz środowiska Pernod Ricard do roku 2030”.

JEAN-FRANÇOIS ROUCOU

Dyrektor Zrównoważonego Rozwoju
w Grupie
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Wspieramy społeczności
lokalne i partnerów:

NASZE ZOBOWIĄZANIE

„Pernod Ricard jest zaangażowany w dzielenie się wartościami i najlepszymi praktykami z lokalnymi społecznościami i ich partnerami biznesowymi, budując
w ten sposób relacje, w których wszyscy wygrywają”.

NOÉMIE BAUER

Międzynarodowy Kierownik
ds. Zrównoważonego Rozwoju
i Odpowiedzialności

1

Pernod Ricard Tajlandia wraz
z lokalnymi ambasadorami i mieszkańcami Klong Kone posadzili 1250
drzew mangrowych.

2

Pernod Ricard Azja wspiera organiczną farmę poprzez budowę chińskiego ogrodu ziołowego, usuwanie
chwastów i nawożenie ziemi.

3

Ricard włączył się w rozwój
rolnictwa: budowę szklarni,
przycinkę drzew i ogrodnictwo.

4

Pernod Ricard Lanka odnowił
dom seniora.
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WSPIERAMY SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I PARTNERÓW

1

WSPIERAMY SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I PARTNERÓW

Pernod Ricard od 1997 roku jest głównym
sponsorem Centrum Pompidou oraz od 2002 roku
partnerem Muzeum Guggenheima w Bilbao.

Wspieramy społeczności
lokalne i partnerów:

KONKRETNY PRZYKŁAD

„Pernod Ricard jest głównym sponsorem wielu instytucji
artystycznych na całym świecie. Nasze marki wspierają
artystów, ponieważ uważamy, że sztuka ma sens tylko wtedy,
gdy możemy się nią dzielić”.

OLIVIER CAVIL

Dyrektor Grupy ds. Komunikacji
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TO DZIAŁA!

Pernod Ricard Malezja zapewnia
ubogim społecznościom dostęp
do światła, zamieniając butelki
poddane recyklingowi
w nadające się do powtórnego
ładowania lampy, które działają
na energię słoneczną. W rezultacie,
skorzystało z nich już niemal
2 000 mieszkańców.

96% oddziałów
zaproponowało przynajmniej
jedną inicjatywę mającą
na celu wsparcie rozwoju
lokalnych społeczności
i zaangażowanie w nie
partnerów.

Fundacja korporacyjna
Martell jest kulturalną
i multidyscyplinarną
organizacją powołaną
w celu stworzenia dialogu
między korzeniami marki
i artystami z całego
świata.

Wraz z końcem czerwca 2016
roku, platforma EcoVadis
sprawdziła 347 dostawców
i podwykonawców pod kątem
czynników środowiskowych
i społecznych.

Nagroda Ricard Company
Foundation, utworzona
w 1999 roku, była pierwszą
nagrodą przeznaczoną dla
wschodzących artystów
z francuskiej sceny artystycznej.
25

WSPIERAMY SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I PARTNERÓW

Wspieramy społeczności
lokalne i partnerów:

WSPIERAMY SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I PARTNERÓW

1

3

2

Wspieramy społeczności
lokalne i partnerów:

RAZEM BUDUJEMY
LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!

„S&R to nie tylko wyzwanie korporacyjne. Obejmuje
wszystkie nasze marki na całym świecie i każda
z nich zobowiązuje się do działania na rzecz wspólnego
efektu. Wraz z naszymi markami będziemy dążyć do
realizacji tego celu w najbliższych miesiącach i latach”.

RICHARD BLACK

Dyrektor Marketingu Chivas Regal
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Sponsoring kulturalny
Havana Cultura to inicjatywa
marki Havana Club, oferująca
unikalną platformę promocyjną
dla kubańskich artystów.

2

Pomoc humanitarna
Absolut Elyx połączył siły z NGO
Water for People. Począwszy od
1 lipca, określony zysk z każdej
butelki Elyx sprzedanej w USA
zagwarantuje jednej osobie
tygodniowy zapas wody pitnej.

3

Wsparcie dla przedsiębiorców
„The Venture” to inicjatywa marki
Chivas Regal. Projekt posiada
dedykowany fundusz w wysokości
1 miliona dolarów rocznie i wspiera
rozwój inicjatyw pomagających
zmieniać świat. Jego druga edycja
miała miejsce w lipcu 2016 roku.

CO
DALEJ?

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU WYZNACZONE
PRZEZ ONZ

„Wspieramy realizację Celów Zrównoważonego
Rozwoju wyznaczonych przez ONZ. Zapraszamy
do zaangażowania się w projekt wszystkich
naszych partnerów, w szczególności tych
z prywatnego sektora. Jako warunek sukcesu
zobowiązujemy się do wypełnienia 12 z 17 celów
przed 2030 rokiem”.

CÉDRIC RAMAT

Dyrektor HR i S&R
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72% młodych
dorosłych konsumentów
deklaruje, że są gotowi
zapłacić więcej za produkty
wyprodukowane w sposób
odpowiedzialny*. To mówi
samo za siebie! Wzięliśmy
pod uwagę te aspiracje,
ale tylko poprzez wspólną pracę
możemy stworzyć bardziej
odpowiedzialny świat. Mamy
jeszcze wiele do zrobienia!
ALEXANDRE RICARD

Prezes Zarządu i CEO

* Raport Nielsen Global Sustainability (badanie przeprowadzone
na 30 000 użytkowników Internetu w 60 krajach).

S &R

K LU C Z O W E D AT Y
Założenie Instytutu
Oceanograficznego Paula Ricarda.

1966
1971
Założenie IREB - „Institut de
Recherche Scientifique sur les
Boissons” (obecnie FRA).

Dołączenie do Entreprise
et Prévention i EFRD
(obecnie „spirits EUROPE”).

Przyjęcie międzynarodowego
podejścia QSE.

1990

Rozpoczęcie współpracy
kulturalnej z Centrum
Pompidou w Paryżu.

2003

Przyjęcie do inicjatywy ONZ
Global Compact.

2005

Dołączenie do ICAP (obecnie IARD),
nadanie oznaczenia FTSE4Good,
rozpoczęcie partnerstwa z I’APPEL.

2007

Przyjęcie Kodeksu Przekazów
Marketingowych.

2011

Organizacja pierwszego Responsib’All
Day, założenie Uniwersytetu Pernod
Ricard, przeprowadzenie pierwszego
badania I say.

2013

Podpisanie polityki środowiskowej
Pernod Ricard.
Dołączenie do Transparency
International.

2004

Utworzenie Karty
Zrównoważonego Rozwoju,
dodanie piktogramu „Kobieta
w ciąży” we Francji.

2006

Stworzenie platformy CSR z 5 filarami,
przyjęcie do programu CEO Water Mandate
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2010

Ogłoszenie 5 obszarów zobowiązań
branży w zakresie odpowiedzialnego
spożycia alkoholu.

2012

Poparcie Inicjatywy Celów Zrównoważonego
Rozwoju wyznaczonych przez ONZ,
powołanej w celu rozpropagowania inicjatywy
Odpowiedzialnej Konsumpcji Alkoholu.

2016
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1997

PERNOD RICARD
W LICZBACH
Nr 2

Nr 1

na światowym rynku
win i wódek

na światowym rynku alkoholi mocnych
premium i prestiżowych (1)

8,682 mln euro

2,277 mln euro

przychodów ze sprzedaży
w 2015/2016

zysków z działalności
operacyjnej 2015/2016

101

18,500
pracowników
w 85 krajach

17

zakładów
produkcyjnych

marek w światowym
TOP 100 (2)

(1) The Pernod Ricard Market View
w oparciu o dane IWRS, dane
wolumenowe na koniec 2015 r.
(2) Impact databank 2015,
opublikowany w marcu 2016 r.
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