FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2021

VEZETŐI
ÖSSZEFOGLALÓ
JÖVŐKÉP � INNOVÁCIÓ � ÁTALAKULÁS

ÜZENET A VEZÉRIGAZGATÓTÓL
Az O-I-nál az a célunk, hogy a márkaépítő csomagolási
megoldások leginnovatívabb, fenntartható és kiválasztott
szállítója legyünk.
Andres A. Lopez
VEZÉRIGAZGATÓ

Miközben hisszük, hogy az üveg csomagolóanyag már most is a leginkább
fenntartható csomagolási megoldás, az O-I-nál a fenntarthatóság többet jelent
annál, amit ma teszünk. Arról is szól, ahogy tesszük. Az egymással összekapcsolt
ökoszisztémáról van szó, amely magában foglalja a beszállítóinkat, az ügyfeleinket,
a munkatársainkat és azokat a közösségeket, ahol működünk. Arról szól, hogy
egyensúlyt teremtsünk működésünk és az általunk gyártott termékek, valamint a
közösségeink, a bolygónk és a közös jólétünk jelenlegi és jövőbeni igényei között. Az
O-I-nál ezen egyensúly—fenntarthatóság—felé vezető út az ellenállóképességen, az
innováción és a tevékenységünk átalakításának mindig jelenlévő kihívásán alapszik.

…a fenntarthatóság az O-I-nál többet
jelent annál, amit teszünk.
Jelen vezetői összefoglaló részletes áttekintést nyújt a fenntarthatóság felé tett
lépéseinkről és a jövőképünkről. Látogass el az o-i.com/sustainability oldalra és
olvasd el a 2021-es fenntarthatósági jelentésünket. Miközben arra törekszünk, hogy
az O-I, az érdekelt felek és a közösségek számára fenntarthatóbb jövőt teremtsünk,
reméljük, hogy a fenntarthatósági jelentésünkben foglaltak inspirálni fognak Téged.
Reméljük, csatlakozol hozzánk a fenntarthatóság létrehozásában a mai és jövőbeni
generációk számára.
ANDRES A. LOPEZ
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O-I FENNTARTHATÓSÁGI CÉLOK
Céljaink szándékosan nagyratörőek és ambiciózusak,
mert ez hajtja az innovációt és az átalakulást.
25% ÜHG CSÖKKENTÉS
A jóváhagyott tudományalapú cél az, hogy az
ÜHG-t (üvegházhatású gázkibocsátás) 2030-ra
25%-kal csökkentsük (közbenső cél 2025-re a
10%-os csökkenés elérése).

25%-OS VÍZFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉS
Vállaltuk, hogy általános vízfogyasztásunkat
2030-ra 25%-kal csökkentjük a magasabb
kockázatú területeken végzett tevékenységeinket
előtérbe helyezve.

40%-KAL MEGÚJULÓ
A megújuló energia a szén-dioxid kibocsátás
csökkentésére törekvő stratégiánk egyik alappillére.
Célunk, hogy 2030-ra 40%-ban megújuló energiát
használjunk, és 9%-kal csökkentsük a teljes
energiafelhasználásunkat.

BESZÁLLÍTÓI LÁNC FENNTARTHATÓSÁGA
A fenntarthatósági egyensúly együttes elérése,
azáltal, hogy beszállítói láncunkat a 2030-ig
szóló, fenntarthatósági jövőképünkre és céljainkra
vonatkozó programunkhoz igazítjuk.

50%-OS ÚJRAHASZNOSÍTOTT TARTALOM
Az újrahasznosított tartalom növelése átlagosan
50%-kal 2030-ra. Az O-I célirányos megközelítést
alkalmaz az újrahasznosított tartalmak arányának
növelése érdekében a vállalati hálózaton belül, mivel
az arányok földrajzilag jelentősen eltérnek.

K&F ÁTALAKÍTÁS
Az üveggyártás újratervezése és újragondolása
úgy történik, hogy az üveg körforgása megfeleljen
MAGMA olvasztási technológiánknak, alternatív
alacsony szén-dioxid kibocsátású üzemanyagoknak
és a kis súlyú üveg csomagolóanyagnak.

DIVERZITÁS ÉS BEFOGADÁS
Továbbra is sokszínű és befogadó környezetet
építünk, ahol az emberek úgy érzik, jobb jövőt
építhetnek önmaguk, egymás és az O-I számára.
Arra összpontosítunk, hogy a diverzitás minden
tényezőjét növeljük csapatunkon belül.

SÉRÜLÉSMENTESEN
A sérülésmentes működéshez vezető utunk részeként
célul tűztük ki, hogy 2030-ra 50%-kal csökkentjük az
Összes Feljegyezhető Sérülés Mértékét (TRIR-Total
Recordable Incident Rate).

TÁRSADALMI HATÁS
Nagyszerű lehetőséget látunk arra, hogy pozitívan
legyünk hatással a bolygóra és azon közösségekre,
ahol működünk. Az ügyfeleinkkel, a nem kormányzati
szervekkel, a beszállítókkal és helyi vezetőkkel
együttműködve minden helyszínünkön elérhetővé
tesszük az üveg újrahasznosítását.

HULLADÉKMENTESEN
A természetes erőforrások mennyiségének
csökkentése, a keletkező hulladék csökkentése
újrafelhasználás és újrahasznosítása által a
„Hulladékmentes” működésre törekvés során.
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A FENNTARTHATÓ
JÖVŐNK
ÉPÍTÉSE
„A tisztaság, a végtelen
újrahasznosíthatóság és a természetes
körforgás teszi az üveget a leginkább
fenntartható merev csomagolóanyaggá.
Az üveg előnyeivel kombinálva
innovatív szellemiségünk és az
átalakító gondolkodásmódunk valóra
váltja azt az elképzelésünket, hogy a
leginkább fenntartható csomagolások
legfenntarthatóbb szállítója legyünk.”

Randolph L. Burns

FENNTARTHATÓSÁGI IGAZGATÓ
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AZ ÜVEG
VÉGTELEN
KÖRFORGÁSA

Ellentétben más szubsztrátokkal, amelyek nem 100%-ban újrahasznosíthatók,
bonyolult az újrahasznosításuk (ha egyáltalán lehetséges), csak néhányszor
hasznosíthatók újra, és ha nem hasznosítják újra, komoly hulladékártalmatlanítási
és szennyezési problémákat vetnek fel, az üvegnek sem most, sem a jövőben
nincs ilyen kihívása. Ezért az üveg a leginkább fenntartható csomagolóanyag.

1 . N YER SAN YAGOK
Mint minden más gyártási folyamat, az üveggyártás is a
nyersanyagoknál kezdődik. Szerencsére az üveg végtelen
sokszor és 100%-ban újrahasznosítható, ezért az üvegcserép
(újrahasznosított üveg) a fő összetevőnk.

1

Az egyéb, az üveghez szükséges alapanyagok a kvarchomok,
a nátrium-karbonát és a mészkő. Mivel az alapanyagokat
helyben szerezzük be, a környezetre gyakorolt hatást a lehető
legkisebbre csökkentjük.

NYERSANYAGOK

2

ÜVEGGYÁR

5

2 . Ü VEGGYÁR
Az alapanyagokat olvasztjuk, és márkaépítő, fenntartható
csomagolássá alakítjuk.
3 . VÁSÁR L ÁS ÉS H ASZN ÁL AT

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
LÉTESÍTMÉNY

3
4

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

VÁSÁRLÁS ÉS
HASZNÁLAT

4 . Ú JR AH ASZN OSÍTÁS
Az üveg számos közös rendszeren keresztül
újrahasznosítható: gyűjtés, üvegvisszaváltás, hulladékgyűjtő
szigetek és konténerek.
5 . Ú JR AH ASZN OSÍTÁSI L ÉTESÍTM ÉN Y
Az újrahasznosított üveg összegyűjtése, tisztítása, összezúzása, szín szerinti csoportosítása és a szennyezőanyagok
eltávolítása után azonnal újra felhasználható üveggyárunkban
- készen áll az üveg körforgásának bezárására.
Sok üveggyárunk szomszédságában egy üvegcserép kezelő
üzem található vagy néha azzal egy telephelyen, tovább
csökkentve ezzel ökológiai lábnyomunkat.
A Z # 5 . SZÁM Ú Ú JR AH ASZN OSÍTÓ Ü ZEM BŐL
S Z ÁR M AZÓ Ü VEGC SER ÉPPEL AZ Ü VEG
K Ö R FOR GÁSA A # 2 . SZÁM Ú Ü VEGGYÁR BAN
K E Z D ŐD IK.
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KLÍMAVÁLTOZÁSI STRATÉGIA
G.O.A.T.

A TUDOMÁNYALAPÚ
CÉLOK CSÖKKENTÉSI
CÉLJA ÉS AZON TÚL
2017-2030 UTAZÁS

Az első olyan üveg csomagolóanyag-gyártó vállalatként,
amely tudományalapú célként tűzte ki magának az
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését,* utunk egy
szén-dioxid mentesebb jövőért azzal kezdődik, hogy
2030-ra 25%-kal csökkentjük az üvegházhatású gázok
kibocsátását. A cél elérése érdekében stratégiánk a
következő 10 évre négy kulcsfontosságú elemet tartalmaz.

Gáz-oxid Fejlesztési Technológia

Megújuló
energiaforrások
keresése

• Megnövelt üzemeltetési és
megfelelőségi költségek
• Megszakító események
• Megnövelt energia- és
nyersanyagköltségek
• Nyereség problémák
• Idő előtti technológia elavulása

Lehetőségek

Lehetséges hatások

• Versenyképes előnyök
K&F révén
• Üzleti rugalmasság javítása
• Rugalmasabb üzemeltetés
• Szorosabb együttműködés
a vevőkkel
• Alacsonyabb széntartalmú
üzemanyagok és a
hőtechnológia használatának
csökkentése

ÜVEGHÁZHATÁSÚ
GÁZKIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉSE
25%-KAL
EZZEL A NÉGY
KULCSFONTOSSÁGÚ
ELEMMEL 2030-RA

Potenciális kockázatok és lehetőségek
Potenciális kockázatok
Lehetséges hatások
• Szén-dioxid adók és
szabályozások
• Üvegcserép ellátás
és újrahasznosítás
• Termékkel kapcsolatos
szabályozások
• Klímaesemények
• Logisztika
• Technológia

CÉL

Újrahasznosított
tartalom növelése

Energiacsökkentés
és hatékonyság

(üvegcserép/egyéb)

2030 UTÁN: A NETTÓ ZÉRÓHOZ VEZETŐ ÚT
• Növekvő igény
• Alacsonyabb üzemi költségek
• Alacsonyabb
energiafelhasználás
• Szabályozó megfelelőségi
kötelezettségek csökkentése
• Megnövelt újrahasznosított
tartalom
• Közösségi ökoszisztémák
fejlesztése az újrahasznosítást
és újrafelhasználást illetően
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Sok más iparághoz hasonlóan, amely a gyártási folyamatok hőtermelésétől
függ, a nettó zéróhoz vezető utunk az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású
tüzelőanyagok - amint azok kereskedelmi forgalomban elérhetővé válnak - beépítésével jár. Bár a kemencehő fokozott villamosítása hidat képez a nettó zéróhoz,
tervünk középpontjában az áll, hogy ötvözzük a MAGMA technológiánk meglévő
fenntarthatósági előnyeit, mint például a bekapcsolási képesség és az együttes
elhelyezési lehetőség, valamint a MAGMA következő generációinak felkészítését
az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású tüzelőanyagok használatára.
*A 2-lépcsős útvonalon alapuló célkitűzés
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ENERGIA ÉS KIBOCSÁTÁS
Arra törekszünk, hogy csökkentsük
az éghajlatra gyakorolt hatást az
alábbi innovatív projektek előtérbe
helyezésével: energiatakarékos
olvasztás, a gyártórendszerünk
átalakítása, hogy a kategóriája legjobbja
legyen, a folyamataink során használt
üvegcserép arányának növelése és
megújuló erőforrások keresése.
A kibocsátási célok eléréséhez az energiaegyenlet
két tényezőjén kell dolgoznunk: a teljes energiaigény
csökkentése és az energiaigények megújuló és alacsony
szén-dioxid kibocsátású forrásokból történő fedezése.

ENERGIÁRA VONATKOZÓ VÁLLALÁSUNK

A megújuló energia a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére
törekvő stratégiánk egyik alappillére. Célunk, hogy 2030-ra 40%ban megújuló energiát használjunk, és 9%-kal csökkentsük a teljes
energiafelhasználásunkat.
TELJESÍTMÉNYÜNK

MÓDOSÍTÁS

Globális megújuló energiamen�nyiségre vonatkozóan 2020-ra
13% és célunk, hogy 2021-re ezt
23%-ra növeljük.

KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ VÁLLALÁSUNK

A tudományalapú célok engedik, hogy az üvegházhatású
gázkibocsátást 2030-ra 25%-kal csökkentsük (közbenső cél
2025-re a 10%-os csökkenés elérése).
TELJESÍTMÉNYÜNK

1. és 2. tárgykör (piacalapú) -6 136
514 metrikus tonna CO2

O-I FENNTARTHATÓSÁG 2021 • VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDOSÍTÁS

13,67%-os csökkenés
2017-es alapévtől kezdve

6

ENERGIA ÉS KIBOCSÁTÁS

1. ÉS 2. TÁRGYKÖR KIBOCSÁTÁSOK (több tonna CO2)

GLOBÁLIS ENERGIACSAPAT FELÁLLÍTÁSA

7 500 000

63% ENERGIÁT TAKARÍTOTT MEG

7 000 000

belső energia részvényesekből, akik törekszenek
a kibocsátások csökkentésére
átlagosan a befejezett LED megvilágítási projekteknek köszönhetően 15 észak-amerikai gyárban

6 500 000

LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK CSÖKKENTÉSE

fejlett égőtechnológiákkal, alacsony NOx
égőkkel, oxy-boost-tal, kisegítő befecskendező
rendszerrel és oxigénnel dúsított többlépcsős
levegőadagolással

6 000 000

AKTÍV BEFEKTETÉS A DeNOx

5 500 000

AZ ISO 50001 ALAPELVEI

5 000 000

rendszerekbe a kipufogógázok
károsanyag-kibocsátásának csökkentése érdekében
károsanyag-kibocsátási és energiacsökkentési
kezdeményezésünk alapját képezik

#1. SZÁMÚ PRIORITÁS A SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉSE AZ ÜVEGGYÁRTÁSBAN:
hatékonyság létrehozása az olvasztási és a finomítási
folyamataink során (energiafelhasználásunk 85%-a)
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2017

2018

2019

2020

Harmadik féltől származó ellenőrzött adatok. További információért tekintse
meg legújabb, év végén megjelenő CDP-jelentésünket.

Gáz-oxid
kemencék

Hatékonyabb
elektromos
berendezések

Összetevők
előmelegítése

Kemence
hulladékhőjének
innovatív
újrahasznosítása
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ÚJRAHASZNOSÍTOTT TARTALOM
Az O-I-nál tudjuk, hogy az üveg
soha nem szemét. A végtelenségig
újrahasznosítható a tisztaság és
a minőség elvesztése nélkül, így
olyan állandó anyaggá válik, amely
a nyersanyagszükségletet olyan
gyakran ellensúlyozza, ahányszor
újrahasznosítják. 2020-ban az
üvegtermékeink átlagosan 38%
üvegcserepet (újrahasznosított üveg)
tartalmaztak tonnánként. Akár 100%ban újrahasznosított üvegből készült
üvegeket gyártottunk.
Az üveg természetes körforgása és az alacsony
szén-dioxid kibocsátás lehetősége egyedülállóvá
teszi a körforgásos gazdaságot az összes többi
csomagolóanyaggal szemben.
Továbbra is törekszünk a hulladék kiküszöbölésére,
a körkörösség előmozdítására a folyamatainkban,
és fenntartható közösségeket építünk azáltal, hogy
újrahasznosító ökoszisztémákat alakítunk ki a
tevékenységeink körül. A hosszú távú terveink
kiterjednek a megnövekedett helyi begyűjtés,
feldolgozás és használati lehetőségek megoldására.
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VÁLLALÁSUNK

Az újrahasznosított tartalom növelése 2030-ra átlagosan 50%-kal. Az O-I
célirányos megközelítést alkalmaz az újrahasznosított tartalmak arányának
növelése érdekében a vállalati hálózatában, mivel az árak földrajzilag
jelentősen eltérnek.
TELJESÍTMÉNYÜNK

Az összes külső üvegcserép
metrikus tonnában csomagolva
átlagosan 38%.

Újrahasznosított
üveg használatával
CSÖKKENTJÜK a
szén-dioxid kibocsátást

MÓDOSÍTÁS

1%-os csökkenés a
2017-es bázisévtől
kezdve

10%
újrahasznosított
üveg 5%-kal
csökkenti a
kibocsátást
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ÚJRAHASZNOSÍTOTT TARTALOM

$6 M

AZ ELMÚLT HÁROM ÉVBEN A
GLOBÁLIS ÜVEG ÚJRAHASZNOSÍTÁSI
FELDOLGOZÓ LÉTESÍTMÉNYEKBE
FEKTETETT ÖSSZEG

ZÁRT LÁNCÚ
RENDSZEREK BŐVÍTÉSE

az ügyfelekkel a visszaváltások
újrahasznosítása révén

NEM FOGYASZTÓI ÜVEG
ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

pl. síküveg (épületek és járműipar)
és elhasználódott panelek
„Az újrahasznosítás
nagyon fontos annak
érdekében, hogy teljes
harmóniát érhessünk el a
természetes erőforrásaink
és a mindennapos
tevékenységeink között. O-I,
az üveg újrahasznosítása
nagy előnyökkel jár
minden ország számára,
és jó példája a helyes
gyártási gyakorlatnak
és a környezetvédelmi
felelősségnek, amely
gondoskodik a bolygónk
jövőjéről.”

A
ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS SAJÁT
TÖRTÉNETEIKET
MEGOSZTÓ
MUNKAVÁLLALÓK
Öntőforma tervező
gyakornok
Peru

a #WhyIRecycle közösségi
média kampány

KÖZÖSSÉGEINK ERŐSÍTÉSE

a körforgásos gazdaság részévé
válni a gyűjtési kezdeményezések,
újrahasznosítási kampányok, valamint
a visszaváltási és újrafelhasználási
rendszerek támogatásával

HELYI PARTNERKAPCSOLATOK

feldolgozóegységekkel és ügyfelekkel
való együttműködési lehetőségek
keresése az újrahasznosított tartalom
növelése érdekében

A PÁRBESZÉD EGYENSÚLYÁNAK
MEGTEREMTÉSE
AZ ÜVEG ÉS ÜVEG ÚJRAHASZNOSÍTÁS
TÁMOGATÁSA A SZERVEZETEKBEN,
PÉLDÁUL:

újrahasznosíthatóságról, körforgásról és az
üveg előnyeiről robusztus üvegből készült
hirdetési kampányokkal

BESZÁLLÍTÓI EGYÜTTMŰKÖDÉS

az üvegcserép kezelés bővítése magasabb
használatot tesz lehetővé a kemencékben
O-I FENNTARTHATÓSÁG 2021 • VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
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NYERSANYAGOK ÉS HULLADÉK
Arra törekszünk, hogy zéró
hulladékot termelő szervezetté
váljunk, erőfeszítéseinket az
üvegcserép felhasználásának
növelésére, a belső üvegcserép
újrafelhasználására, valamint a
hulladék megfelelő kezelésére és
megszüntetésére összpontosítjuk.

NÉGY KEZDEMÉNYEZÉS
A NYERSANYAGOK
FEJLESZTÉSE ÉS A
HULLADÉKCSÖKKENTÉS
ELŐSEGÍTÉSE
ÉRDEKÉBEN
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VÁLLALÁSUNK

A természetes erőforrások mennyiségének csökkentése, a keletkező
hulladék csökkentése újrafelhasználás és újrahasznosítása által a
„Hulladékmentes” működésre törekvés során.
TELJESÍTMÉNYÜNK

Jelenleg az összes régió nyomon követi a hulladékot
különböző adatbázisokban. Azon dolgozunk, hogy az
összes régiót egyetlen rendszerbe integráljuk.

1

Az üveg összetételének kezelése

2

Nyersanyag-készlet csökkentés

egy olyan üvegcserép optimalizáló
eszközzel, amely figyelembe veszi
a tételek költségét, az energiát,
a kibocsátást és a minőségre
gyakorolt hatást.

az elhasználódás, a befektetett
forgótőke és a nyersanyag
elöregedése miatt keletkező selejt
minimalizálásával.

3

A nyersanyagok és logisztikai
költség csökkentése

4

Nyersanyag-hulladék minimalizálása

új beszállítók befogadását, és új ötletek
felderítését is beleértve a távolság és
költség hatásainak feltérképezése és
optimalizálása érdekében.

fejlesztések és folyamatoptimalizálás
által, beleértve a belső t üvegcserép
felhasználást és a hulladékkötegelési
programot.
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NYERSANYAGOK ÉS HULLADÉK

KÖRNYEZETI HATÁS CSÖKKENTÉSE

Ha mi gyártjuk a világ legfenntarthatóbb csomagolását, akkor azt is biztosítanunk
kell, hogy maga az üveg is fenntartható módon legyen csomagolva, amikor eljuttatjuk
a vásárlóinkhoz. 2020-ban csomagolóanyagaink környezeti hatásának csökkentése
érdekében tett kezdeményezéseink az alábbiakra terjedtek ki:

Optimalizálás a
papír- és műanyag
csomagolási hulladék
minimalizálása
érdekében

Újrahasznosított
tartalmú
csomagolóanyag
használata

Újrafelhasználást végző
rendszerek alkalmazása
raklapokhoz, kartonhoz és
a köztes lapokhoz

A hulladék megfelelő kezelése csökkenti az
egészségügyi kockázatokat, növeli a biztonságot,
csökkenti a környezeti hatásokat, elősegíti a
fenntarthatósági kezdeményezéseket és csökkenti
a költségeket. Globális irányelveink méréseket
határoznak meg, a kategórián belüli legjobb
gyakorlatokat mérik, és elősegítik a kevesebb
felhasználást és a több újrahasznosítást. Az O-I
törekszik a megfelelő hulladékgyűjtésre, -kezelésre
és -tárolásra a jogszabályok betartásával,
szabványok szerinti működési eljárások
fenntartásával és a hulladékok biztonságos kezelése
érdekében végzett munkahelyi kockázatelemzéssel.
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„Az O-I évente több, mint öt millió
tonna üveg hulladéklerakóba
kerülését akadályozza meg a
körforgásos gazdasággal, és
nettó negatív befizetővé válik a
hulladéklerakók számára.”
JIM NORDMEYER
VP, Globális Fenntarthatóság
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VÍZ
A víz értékes erőforrás, és a
rendelkezésre állása globálisan egyre
aggasztóbb. Az Egyesült Nemzetek
Szervezete emberi jogként határozza
meg a tiszta vízhez és a higiéniához
való hozzáférést—mert mindkettőnek
fontos szerep jut az alapvető
egészséget, valamint a jólétet illetően.
2018-ban az O-I alapelvként tűzte ki a 6. fenntartható
fejlődési célt—tiszta víz és higiénia. Törekszünk arra,
hogy jól gazdálkodjunk a vízzel és támogassuk a frissvíz
források fenntarthatóságát és egyenlő elosztását.
Tudatos munkavállalói kultúra kialakításával törekszünk
arra, hogy felelősen használjuk vízforrásainkat, példát
mutassunk és egyensúlyt teremtsünk a közösségek
fenntartható támogatása érdekében, ahol működünk.
Az O-I a Világ Erőforrásai Intézet (WRI) Aqueduct™
eszközével méri a vízterhelést. A vízhasználat
kezelésével és monitorozásával törekszünk a
kockázat és a hatás kombinálására annak megértése
érdekében, hogy rangsoroljuk tevékenységeinket.
A megőrzésre irányuló kezdeményezéseink a
víz újrahasznosítására és újrafelhasználására
összpontosítanak, amikor csak lehetséges,
ami csökkenti a természetes erőforrásokra
gyakorolt nyomást.
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VÁLLALÁSUNK

Vállaltuk, hogy az általános vízfogyasztásunkat 2030-ra 25%kal csökkentjük a magasabb kockázatú területeken végzett
tevékenységeinket előtérbe helyezve.
TELJESÍTMÉNYÜNK

A WRI Aqueduct eszközzel vízkockázati szűrést végzünk. 2020-ban
25 gyár volt magas és rendkívül magas vízterhelésű területeken.
A létesítmények többsége méri a vízfogyasztást. A monitorozási és
mérési fejlesztések folyamatban vannak a pontos, szabványosított
adatok fejlesztése érdekében az összes létesítmény számára.

NYITOTT ÉS ZÁRT LÁNCÚ
RENDSZEREK

vízrendszerek a gyártóberendezések
hűtéséhez

64 000+ m3 CSÖKKENTÉS

belső vízfelhasználás naponta a víz keringető
rendszerek miatt minden helyszínen

JOGSÉRTÉSMENTES
a 2020-as vízellátáshoz
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VÍZ

O-I ÜZEMEK NAGY
VÍZTERHELÉSŰ
TERÜLETEKEN
Rendkívül magas vízterhelés
Magas vízterhelés
Ezek az adatok kizárják az AZN
üzemeket, melyeket 2020 közepén
értékesítettek.
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BESZÁLLÍTÓI LÁNC
A fenntartható beszerzés arról
szól, hogy tudomásul vesszük
vásárlási döntéseink az emberekre,
a környezetre és az általános
fenntarthatósági teljesítményünkre
vonatkozó tágabb hatását. A
jelenlegi átalakítást úgy végezzük,
hogy megkérjük a beszállítóinkat,
csatlakozzanak hozzánk a
fenntarthatósághoz vezető úton.

VÁLLALÁSUNK

A fenntarthatósági egyensúly együttes elérése,
azáltal, hogy a beszállítói láncunkat a 2030-ig szóló, fenntarthatósági
jövőképünkre és céljainkra vonatkozó programunkhoz igazítjuk.

TELJESÍTMÉNYÜNK

Partneri kapcsolatot építettünk ki az EcoVadis-szal, a beszállítóink
fenntarthatóságának jobb ellenőrzése és a beszállítói értékelésünk
elvégzése céljából.

Az O-I Globális üzleti magatartási és etikai kódexe
nem csupán a munkavállalókra vonatkozik, hanem
világszerte mindenkire, aki az O-I nevében üzleteket köt.
Kimondja, hogy az O-I megfelel és elvárja a beszállítók
megfelelését a különböző, emberi jogok védelmére
szolgáló, a gyerekmunkát, a rabszolgamunkát és az
emberkereskedelmet tiltó törvényeknek.

86%

helyi
beszállítók

AZ ÖSSZES BESZÁLLÍTÓ ALAPJÁN
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BESZÁLLÍTÓI LÁNC

Fenntartható
beszerzési képzés
PROGRAM INDULT 2021-RE A BESZERZŐ MUNKATÁRSAINK
100%-OS LEFEDETTSÉGÉNEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

Beszállítók szűrése

MUNKA AZ
ECOVADIS-SZAL

az a célkitűzés,
hogy a beszállítók
javítsák a
fenntarthatóságuk
teljesítményét

TOVÁBBFEJLESZTETT FOLYAMAT

TELJES MEGFELELŐSÉG

Az O-I törekszik az olyan beszállítókkal történő
kapcsolatépítésre, akik hasonló értékrenddel
rendelkeznek. Az O-I elvárja, hogy a beszállítói a
törvényeknek, és a magas szintű etikai szabványainak
megfelelően végezzék üzleti tevékenységüket.
Minden beszállítót arra kérünk, hogy tartsa tiszteletben
a beszállítói irányelveinket, amelyek hangsúlyozzák a
beszállító hatályos törvényeknek és előírásoknak való
megfelelését, beleértve:
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Munka

Korrupció elleni
védelem

Környezetvédelem

Konfliktusövezetekből
származó ásványi
anyagok felszámolása

Munkahelyi
egészségvédelem
és biztonság

Közös értékek
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K&F ÁTALAKÍTÁS
Több mint 100 évig az O-I
innovációt és átalakítást jelentett
az üveg csomagolóanyag ipar
számára. Márkaépítő csomagolási
innovációinkkal törekszünk arra,
hogy rendkívülivé tegyük az átlagost.
Látogasson el a glass-catalog.com oldalra
folyamatosan bővülő portfóliónk, díjnyertes
üvegterveink és dekorációink megtekintése érdekében.
Az O-I-t a feltalálás, átalakulás és az üveggyártás
mércéjének folyamatos emelése iránti törekvés
különbözteti meg.
Folyamatosan fejlesztjük a kemence technológiánkat,
amely az energiahatékonyság élvonalában tart
minket. A gáz-oxigén továbbítási technológia (GOAT)
számos innovációt kombinál, amelyek az olvasztási
folyamatunkat együttesen teszik a leghatékonyabbá
napjainkban az energia, a CO2-kibocsátás, valamint
a NOx (nitrogén-oxid) kibocsátás csökkentése
érdekében.

VÁLLALÁSUNK

Az üveggyártás újratervezése és újragondolása úgy történik, hogy az
üveg körforgása megfeleljen a MAGMA olvasztási technológiánknak,
alternatív alacsony szén-dioxid kibocsátású üzemanyagoknak és a kis
súlyú üveg csomagolóanyagnak.

TELJESÍTMÉNYÜNK

Jelenleg egy MAGMA prototípust használunk az Innovációs
Központunkban, egy kísérleti létesítményt Illinois-ban és egy
gyártósort a németországi Holzmindenben.

GÁZ-OXID HALADÁSI
TECHNOLÓGIA

30% 40% 70%
KEVESEBB ENERGIA
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KEVESEBB CO2

KEVESEBB NOx
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K&F ÁTALAKÍTÁS

A MAGMA (MODULAR ADVANCED GLASS MANUFACTURING
ASSET - MODULÁRIS KORSZERŰSÍTETT ÜVEGGYÁRTÓ
ESZKÖZ) EGY OLYAN ÁTTÖRÉS ÉS SZABADALMAZTATOTT
TECHNOLÓGIA, AMELY MEGVÁLTOZTATJA AZ ÜVEG
OLVASZTÁSI MÓDJÁT, ÉS MÓDOSÍTJA AZ ÜVEG
ÉRTÉKESÍTÉSI MÓDJÁT.

„Az innováció és a technológia kulcsfontosságú
sarokpontjai az O-I üzleti stratégiájának”- mondta
Andres Lopez, vezérigazgató. „A MAGMA technológia
lehetővé teszi számunkra, hogy az üveggyártás új
módját határozzuk meg, hogy jobban kiszolgálhassuk
ügyfeleinket, és több lehetőséget és rugalmasságot
biztosítsunk a termelésben.” Ez a rugalmasság és
a moduláris képesség segíteni fogja az O-I-t és az
ügyfeleinket abban, hogy megfeleljenek a fenntartható
üvegcsomagolás iránti növekvő igénynek.

ÖRÖKÖLT ÜVEG KEMENCE

MAGMA OLVASZTÓ

Méretezhető, moduláris
kialakítás
Javított fenntarthatósági profil
Rugalmas termelést
és gyors telepítést tesz lehetővé
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DIVERZITÁS ÉS BEFOGADÁS
Egyik legfontosabb értékünk a
diverzitás, mert az O-I jobban
működik, ha a munkaerő a
minket körülvevő közösséget
tükrözi. A bővített stratégiai
kezdeményezéseink kiemelten
arra összpontosítanak, hogy
a továbbiakban is sokszínű és
befogadó munkahelyi környezetet
teremtsünk.
Diverzitás alatt azt értjük, amink van: a különbségek
és hasonlóságok együttes keveréke magába foglalja
az egyedi és szervezeti jellemzőket, értékeket,
világnézeteket, tapasztalatokat, háttereket,
preferenciákat és viselkedéseket. Befogadás alatt
azt értjük, amit teszünk: tudatosan és folyamatosan
olyan munkakörnyezetet kialakítani, amelyben minden
egyént igazságosan és tisztelettel kezelnek, egyformán
hozzáférnek a sikerekhez és az erőforrásokhoz, és
teljes mértékben hozzájárulhatnak a vállalat sikeréhez.
Egy D ütemtervet készítettünk annak bemutatására,
hogy a jelenlegiből hogyan válunk még erősebb
kultúrává. 2020-ban indítottuk el az ütemterv öt elemét,
amelyek illeszkednek a növekedési terveinkhez és a
tágabb fenntarthatósági törekvéseinkhez.
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VÁLLALÁSUNK

Továbbra is sokszínű és befogadó környezetet építünk, ahol az
emberek úgy érzik, hogy jobb jövőt építhetnek önmaguk, egymás
és az O-I számára. Arra összpontosítunk, hogy a diverzitás minden
tényezőjét növeljük a csapatunkon belül.
TELJESÍTMÉNYÜNK

MÓDOSÍTÁS

A nők jelenléte a munkaerőben
enyhén, 17%-ra esett vissza

2%-os csökkenés
2019-től

Diverzitás
AMINK VAN

Befogadás
AMIT TESZÜNK

VEZÉRIGAZGATÓI
INTÉZKEDÉS A
DIVERZITÁS
ÉS BEFOGADÁS
ÉRDEKÉBEN
Andres Lopez vezérigazgató
aláírta a Vezérigazgató
intézkedést a Diverzitás
és Befogadás ígérete
érdekében, amely egy globális
kezdeményezés, és a változás
az igazgatók szintjén kezdődik.

18

DIVERZITÁS ÉS BEFOGADÁS

D&B ÜTEMTERV

1. D&B IGAZGATÓTANÁCS

programokat és irányelveket hoz létre és
felügyel, amelyekkel elszámoltatható a D&B
keretrendszer, és a fő mérőszámokat fekteti le
2. ALKALMAZOTTI ERŐFORRÁS-CSOPORTOK

csoportok a tárgyalás és
a növekedés érdekében
3. DEMOGRÁFIAI ADATOK
LÁTHATÓSÁGA

teljesítmény megosztása és monitorozása

4. GYORSÍTOTT NEMI DIVERZITÁS

tartós fejlesztés és a jelenleg alkalmazott női
munkavállalók megőrzésére vonatkozó tervek
5. D&B SPECIFIKUS
TANULÁS ÉS FEJLESZTÉS

tudatalatti előítéletekre vonatkozó
oktatás biztosítása
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EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Az O-I-nál „Megtesszük, ami számít”
— és azt biztonságosan tesszük. A
biztonság az O-I egyik kulcsfontosságú
értéke, és hisszük, hogy mindenkinek
minden napot sérülés- és
balesetmentesen kell befejeznie.
Vezetői gyakorlatokon keresztül
globális, fenntartható és innovatív
együttműködési megoldásokat
alkalmazunk. Lehetővé tesszük a
tanulást, elismerjük az eredményeket,
és folyamatosan fejlesztünk.

VÁLLALÁSUNK

A sérülésmentes működéshez vezető utunk részeként célul tűztük ki, hogy
2030-ra 50%-kal csökkentjük az összes feljegyezhető sérülés mértékét
(TRIR-Total Recordable Incident Rate).

TELJESÍTMÉNYÜNK

MÓDOSÍTÁS

Összes feljegyezhető baleset
mértéke 1,98-ra javult

30%-os csökkenés
2019-től

49 425 SÉTA ÉS BESZÉLGETÉS

elkötelezett globális munkavállalók a rögtönzött biztonsági
megbeszélések során.

MUNKAVÉDELMI ÜZLETI TERVEK (EHSBP)

„VEZETŐ VISSZAJELZŐ” MÉRŐSZÁMOK

bevezettük a munkavédelmi kockázatok jobb megértése
és a balesetek bekövetkezés előtti megakadályozása
érdekében: majdnem hibák, súlyos esemény potenciál
(SI-P) és súlyos esemény tényleges (SI-A)

2020. ÉVI CSÖKKENTÉS

30% TRIR

27% SI-Ps

a globális munkavédelmi kezdeményezések azon üzemi területekre
szabása, ahol csökkenteni szeretnénk a munkahelyi kockázatokat és a
baleseteket. Azok az üzemek, amelyek betartják az EHSBP követelményeit, általában a sérülések mértékének csökkenését tapasztalják.

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS
IPARI HIGIÉNIAI PROGRAMOK

hatékonyan védeni munkatársainkat a sérülésektől és a hosszú távú
egészségügyi kockázatoktól olyan programokkal, mint például az
orvosi felügyelet, a hallás megóvása és a vegyi anyagok kezelése.

14% SI-As
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EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

ARANYSZABÁLYOK
Az O-I képzési programok és biztonságos működtetési eljárások (SOP-k) lehetővé teszik ezen aranyszabályok
megalapozását. Minden esetben a képzésen elhangzottaknak és a SOP-knek megfelelően járjon el, és a nem
rutin feladatok megkezdése előtt végezze el a munka kockázatelemzését (JHA-k).

VÉDŐFELSZERELÉS ZÁROLÁSCÍMKÉZÉS
Mindig viselje a feladatnak vagy
a munkának megfelelő egyéni
védőfelszerelést (PPE).

Karbantartás vagy
javítási munkálat
végzése előtt
gondoskodjon a gép
teljes lezárásáról és/
vagy felcímkézéséről.
Mindig tartsa be a
berendezés leállítását
és az energia izolálását
illető ellenőrzési
követelményeket,
ha fennál a tárolt
(vagy aktív) energia
lehetősége.
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MUNKAVÉGZÉS
A MAGASBAN
Mindig használja és tartsa
be a vonatkozó esésvédelmi
intézkedéseket. Egyéb leesés
elleni intézkedés hiányában
mindig használjon 100%-os
rögzítést 4 lábat meghaladó
magasságban történő
munkavégzés esetén.

GÉPKEZELÉS

JÁRMŰKEZELÉS

Ne működtesse vagy oldja ki a
beragadt berendezéseket vagy
gépeket megfelelő szerszámok,
biztonsági oktatóeszközök
vagy kezelőszervek nélkül.

Gépjármű kezelésekor mindig
kapcsolja be a biztonsági övét,
és soha ne használjon mobil
készüléket.

HAT ARANYSZABÁLY
mindenki számára
egyértelmű,
egyszerű, és állandó
kockázat-elkerülési
irányelveket biztosítani—
az O-I-nál betöltött
szerepüktől függetlenül.

MUNKA
LEÁLLÍTÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSE
Minden munkavállaló jogosult
leállítani a munkát, valahányszor
nem biztosak abban, hogy a
munkavégzés biztonságos.
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TÁRSADALMI HATÁS
Az O-I értékeli és vállalja
fenntartható közösségek kialakítását,
amelyekben élünk és dolgozunk.
Célunk olyan vállalati kultúra
fenntartása, ahol a fenntarthatóság és
a társadalmi jólét integrálódik az O-I
DNS-ébe.
Munkatársainkat arra ösztönözzük, hogy tevékenyen és
aktívan vegyenek részt a közösségek fejlesztésében.
A vállalatunk és az O-I Jótékonysági Alapítvány által
nyújtott pénzügyi támogatás, valamint világszerte
több ezer O-I munkavállaló által felajánlott önkéntes
jótékonysági munka, mutatja ezt az elkötelezettséget.
Az O-I az oktatás, a művészet és a kultúra, a
környezetvédelem és a helyi közösségeink alapvető
igényei területén is aktív.
2020-ban a következők támogatásával teljesítettük a
közösségekre vonatkozó célkitűzést:

Természettudományok
oktatása lányoknak

Hosszútávú
Katasztrófa és
társadalmi
COVID-19 elhárítási
együttműködés
erőfeszítések
kialakítása olyan
szervezetekkel,
mint a United
Way
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VÁLLALÁSUNK

Nagyszerű lehetőséget látunk arra, hogy pozitívan hatással
legyünk a bolygóra és azon közösségekre, ahol működünk. Az
ügyfeleinkkel, a nem kormányzati szervekkel, a beszállítókkal és a
helyi vezetőkkel együttműködve minden helyszínünkön elérhetővé
tesszük az üveg újrahasznosítását.
TELJESÍTMÉNYÜNK

Az üzemeink helyszínén található közösségek
91%-a hozzáfér az üveg újrahasznosításhoz.

2020 ADOMÁNYOZÁS FŐ TERÜLETEI
$200 325
MŰVÉSZET
ÉS KULTÚRA

$29 406
KÖRNYEZETVÉDELEM

$337 358
OKTATÁS
$905 423
TÁRSADALOM
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TÁRSADALMI HATÁS

Fenntarthatóság
és társadalmi jólét
AZ O-I DNS-ÉBE INTEGRÁLTAN

TELJES
ADOMÁNYOZÁS
(millió USD-ban)

Aktívan együttműködünk az
ügyfelekkel, a szervezetekkel, a
beszállítókkal és a helyi vezetőkkel,
hogy a működési helyeinken 100%os üveg újrahasznosítást érhessünk
el a közösségekben.

GLASS4GOOD™ (G4G)

$2 500 000

Közösségi alapú újrahasznosítási program,
amely ösztönzi az újrahasznosítást.
„A G4G-vel újrahasznosított üvegek
mennyiségén alapuló, helyi szervezeteknek
nyújtott közvetlen adományokkal
társadalmi hatást fejtünk ki és fenntartható
kapcsolatokat hozunk létre minden
olyan közösséggel, amelyben élünk és
működünk,” mondja Elizabeth Hupp,
Közösségi Kapcsolattartó. Ez a program
a 10 globális fenntarthatósági célunkból
hat teljesítésén dolgozik. Jelenleg több
Egyesült Államok-beli üzem helyszínén
kísérleti programot fejlesztünk.

$2 000 000

$1 500 000

$1 000 000

$500 000

$-

2017
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2018

2019

2020
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ÉRTÉKEINK

Mindenben, amit
teszünk, hét kulcsértéket
követve járunk el.

BIZTONSÁG

CSAPATMUNKA

KIVÁLÓSÁG

SZENVEDÉLY

INTEGRITÁS

ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

RÉSZVÉTEL A

Az O-I az első élelmiszer- és italcsomagoló vállalat,
amely a Cradle to Cradle™ Product Scorecard
platina besorolásával rendelkezik. Továbbá az O-I
az első olyan csomagolási iparág alá tartozó vállalat,
amely zöldkötvényt bocsátott ki. 2020-ban az O-I
B besorolást kapott a CDP-től a klímaváltozás és
vízhasználatot illetően.
MEGFELELÉS

AZ ENSZ FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI
CÉLJAINAK

Az O-I-nál hisszük, hogy a kollektív jólét növelése
nélkül nincs fenntartható fejlődés. Látjuk a
vállalatok alapvető szerepét a fenntartható fejlődési
célok együttes elérésében, ezért céljainkat a
tevékenységünkre vonatkozó fenntartható fejlődési
célokhoz igazítottuk.

GRI, TCFD ÉS SASB KÖZZÉTÉTELI
SZABVÁNYOK

A 2021-es fenntarthatósági jelentésünket a GRI
szabványoknak megfelelően, és az SASB és
TCFD jelentési szabványok figyelembe vételével
készítettük el.
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DIVERZITÁS

ELŐRETEKINTŐ NYILATKOZATOK
Ez a jelentés „előretekintő nyilatkozatokat” tartalmaz az O-I Glass, Inc. (a továbbiakban „O-I”) vállalattal kapcsolatosan az
1934-es Tőzsdetörvény módosított változatának 21E szakasza (a „Tőzsdetörvény”) és az 1933-as Értékpapír-törvény 27A
szakasza értelmében, és nyilatkozatokat tartalmaz a vezetőség jelenlegi feltételezéseinek és elvárásainak megfelelően,
beleértve az O-I fenntarthatósági jövőképére, stratégiáira, célkitűzéseire, céljaira, kötelezettségvállalásaira és programjaira
vonatkozó állításokat. Az előretekintő nyilatkozatok az O-I jelenlegi elvárásait és előrejelzéseit tükrözik a jövőbeni
eseményekre vonatkozóan, és így bizonytalanságot és kockázatot is tartalmaznak. A „hisz”, „vár”, „előre jelez”, „majd”,
„lehet”, „lehetne”, „előfordulhat”, „tervez”, „becsül”, „szándékozik”, „jósol”, „lehetséges”, „folytatás” szavak és azok
ellentéte vagy más hasonló kifejezések általában az előretekintő nyilatkozatokban fordulnak elő.
Elképzelhető, hogy az O-I jövőbeli teljesítménye eltér a várttól számos tényező közrejátszása miatt, de nem az alábbiakra
korlátozottan: (1) Az O-I képessége a jelen jelentésben kitűzött stratégiai tervek, célok, kötelezettségvállalások elérésére,
és az ilyen tervek, célok és kötelezettségvállalások teljesítése során felmerülő váratlan késések, nehézségek, kiadások, (2)
a COVID-19 járvány és különböző azzal kapcsolatos kormányzati, iparági és fogyasztói intézkedés, (3) a 11. fejezetben
foglalt csődeljárással kapcsolatos kockázatok az O-I leányvállalatait, a Paddock Enterprises LLC-t („Paddock”) is
beleértve, valamint egy átszervezésre vonatkozó terv megerősítését és teljesítését, (4) az O-I képességét a költségstruktúra
kezelésére vonatkozóan, beleértve az átszervezés bevezetésének sikerét vagy egyéb, az O-I működési hatékonyságának
növelésére és forgótőke kezelésének, költség megtakarítások elérésére szolgáló terveket, valamint a Paddock
jogutódlásából származó felelősségek teljesítése miatt a jó piaci helyzet megtartását, (5) az O-I vállalatok felvásárlására
vagy elidegenítésére, gyárak felvásárlására és bővítésére, a megszerzett vállalatok tevékenységeinek integrálására és a
beszerzésekből, elidegenítésekből vagy terjeszkedésből származó előnyök elérésére vonatkozó képességét, (6) az O-I
képességét a MAGMA programként ismert üvegolvasztási technológiájának fejlesztésére, (7) változásokat a rendelkezésre
álló tőkében vagy költségekben, beleértve a kamatingadozásokat, valamint az O-I képességét az adósságok kedvező
feltételekkel történő finanszírozására, (8) az általános politikai, gazdasági és versenyképességi feltételeket azon piacokon
és országokban, ahol az O-I tevékenykedik, beleértve a Brexittel, gazdasági és társadalmi feltételekkel kapcsolatos
bizonytalanságokat, a szállítási lánc akadozását, a versenyhelyzet miatt az árképzésre gyakorolt nyomást, az inflációt vagy
deflációt, az adókulcsok és törvények változásait, a természeti katasztrófákat és az időjárást, (9) a csomagolás alternatív
módjaira vonatkozó fogyasztói igényeket, (10) a nyersanyagok, munka, energia és szállítás költségeit és elérhetőségét,
(11) a versenytársak és fogyasztók közötti konszolidációt, (12) váratlan kiadásokat az adatvédelmi, környezetvédelmi,
biztonsági és egészségvédelmi törvények tekintetében, (13) váratlan működésbeli akadozásokat, a magasabb tőkekiadást
is beleértve, (14) az O-I képességét az értékesítési, marketing és termékfejlesztési kapacitásainak továbbfejlesztésére
vonatkozóan, (15) az O-I és az informatikai rendszereket üzemeltető harmadik felek képességét a kiberbiztonsággal és
adatvédelemmel kapcsolatos biztonsági rések megelőzésére és észlelésére vonatkozóan, valamint az egyéb, az O-I
2020. december 31-én véget ért évére vonatkozó Éves jelentésének 10-K űrlapján, valamint minden azt követő éves
Jelentés 10-K űrlapján, Negyedéves Jelentés 10-Q űrlapján és az Értékpapír és Tőzsdebizottság egyéb dokumentumaiban
megfogalmazott kockázatokra vonatkozóan.
Lehetetlen minden ilyen tényezőt előre megjósolni vagy azonosítani. Az ebben a jelentésben szereplő minden előretekintő
nyilatkozat bizonyos, az O-I által, tapasztalatai és történelmi trendek, aktuális feltételek, várható jövőbeni fejlődések és
egyéb, általa a körülmények alapján megfelelőnek tekintett tényezők megfigyelése alapján készített feltételezéseken és
elemzéseken alapul. Az előretekintő nyilatkozatok nem garantálják a jövőbeni teljesítést, és előfordulhat, hogy a tényleges
eredmények vagy fejlesztések anyagilag eltérnek az elvárásoktól. Ugyan az O-I folyamatosan figyeli az O-I eredményeit és
tevékenységét, valamint pénzügyi helyzetét érintő trendeket és bizonytalanságokat, az O-I semmilyen kötelezettséget nem
vállal a jelen jelentésben foglalt előretekintő nyilatkozatok frissítésére vagy kiegészítésére vonatkozóan.
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OLVASSA EL A TELJES JELENTÉST
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