
 
Βράβευση της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Κροατία για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη   
 
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011 – Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Κροατία απέσπασε το 
βραβείο του Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο της απένειμε το Κροατικό 
Υπουργείο Οικονομίας και το Κροατικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη.  
 
Το βραβείο του Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, CSR Index, στην κατηγορία 
«μεγάλη εταιρεία», επιβράβευσε για άλλη μια φορά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η 
εταιρεία στην Κροατία σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα, την ένταξη της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης στην επιχειρηματική της στρατηγική, την προστασία του 
περιβάλλοντος, τις σχέσεις στην αγορά και τη συμβολή της στην κοινότητα. 
 
Εκτός από την παραπάνω διάκριση, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της  
Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Κροατία, κ. Jakša Barbić, ο οποίος είναι και Μέλος της 
Κροατικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, βραβεύτηκε με το Βραβείο Lifetime 
Achievement Award ως αναγνώριση των προσπαθειών του να εντάξει το εταιρικό δίκαιο 
στο νομικό σύστημα της Κροατίας. 
 
«Η αναγνώριση των προσπαθειών μας να προάγουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε 
κάθε πτυχή των λειτουργιών μας, και στις 28 χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, είναι 
εξαιρετικά ενθαρρυντική», δήλωσε ο κ. John Brady, Περιφερειακός Διευθυντής της  
Coca-Cola Τρία Έψιλον. «Στο πλαίσιο της επιδίωξής της να επιτύχει τους στόχους της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον συνεργάζεται με κυβερνήσεις, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικές αρχές και κοινότητες. Στις 
εκθέσεις του Ομίλου καταγράφονται με διαφάνεια οι δραστηριότητες και οι στόχοι του, με 
αποτέλεσμα η εταιρεία να παραμένει στο δείκτη FTSE4Good, στο Δείκτη βιωσιμότητας 
Dow Jones Sustainability (World και European STOXX) και να λαμβάνει τον τίτλο του 
‘Αξιοσημείωτου εισηγητή’  από το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ για τις εκθέσεις 
βιωσιμότητας που υποβάλλει κάθε χρόνο». 
 
Οι επιχειρήσεις του Ομίλου στην Κροατία δημοσίευσαν για πρώτη φορά το 2003 Έκθεση 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και το 2005 ξεκίνησαν την έκδοση της Έκθεσης 
Βιωσιμότητας. Οι εκθέσεις του 2007 και του 2008 έλαβαν τις υψηλότερες βαθμολογίες 
από την ανεξάρτητη επιτροπή του Κροατικού Συμβουλίου Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη. Διεθνείς διακρίσεις έχουν λάβει κι άλλα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
και το 2008 η εταιρεία απέσπασε το πρώτο Βραβείο CSR Index. 
 
 
Πληροφορίες για την Coca-Cola Τρία Έψιλον 
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμφιαλώσεως των προϊόντων της The 
Coca-Cola Company παγκοσμίως, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Το εύρος της 
γεωγραφικής της εμβέλειας είναι μεγάλο καθώς δραστηριοποιείται σε 28 χώρες εξυπηρετώντας τις ανάγκες 
560 περίπου εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον παρέχει μεγάλη ποικιλία μη 
αλκοολούχων αναψυκτικών έτοιμων προς κατανάλωση που καλύπτουν τις κατηγορίες των ανθρακούχων 



 
αναψυκτικών, των χυμών, του νερού, των αθλητικών και ενεργειακών ποτών, του τσαγιού και του καφέ. Η 
Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει δεσμευτεί για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και συνεπώς τη 
δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις της και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτά παρέχει προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών για αναψυκτικά, προωθεί ένα ειλικρινές εργασιακό 
περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, διεξάγει τις δραστηριότητές της με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει και να 
συντηρεί το περιβάλλον, και συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.  
Οι μετοχές της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: EEEK), με 
δευτερεύουσες εισαγωγές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: CCB). Τα αμερικανικά πιστοποιητικά 
μετοχών (American Depositary Receipts - ADR) της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι εισηγμένα στο 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: CCH). Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες 
βιωσιμότητας Dow Jones και FTSE4Good. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.coca-colahellenic.com 
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