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Henkel obeležuje 30 let trajnostnega razvoja 

 

Leta 1992 je Henkel postal eno izmed prvih podjetij v Nemčiji, ki je objavilo svoje okoljsko 

poročilo – in to pred Konferenco Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru, ki se 

je odvila istega leta. Poročilo je nudilo podroben pregled napredka podjetja, še posebej na 

področju ekologije. Od leta 2000 poročilo nosi naslov »Poročilo o trajnostnem razvoju« in od 

takrat nudi podrobnejši pregled nad najpomembnejšimi temami, kot sta družbena 

odgovornost in razvoj globalnega tima. Po izdaji novega trajnostnega poročila, ki je bilo 

objavljeno pred kratkim, se lahko ozremo na 30 let odkritega deljenja najnovejših informacij o 

našem prispevku k trajnostnemu razvoju. 

 

Naša prizadevanja za ustvarjanje čim večje vrednosti in zmanjšanje vpliva na okolje segajo v 

zgodovino vse do samega začetka, ko je Fritz Henkel leta 1876 ustanovil podjetje Henkel. 

Tekom dolge zgodovine našega podjetja smo razvili inovativne izdelke in proizvodne procese, 

ki omogočajo varčevanje naravnih virov in zmanjšanje odpadkov. 

 

Naši zaposleni in timi sodelavcev so v letu 2020 pomembno prispevali k trajnosti – kljub 

izzivom, ki jih prinaša pandemija koronavirusne bolezni. S skupnimi močmi in s pomočjo 

inovativnih izdelkov in projektov, ki omogočajo varčevanje z naravnimi viri in zmanjšanje 

odpadkov, smo dosegli pomemben napredek na področju trajnosti. 

 

Najpomembnejši dogodki na svetovni ravni vključujejo naslednje: 

 

▪ Leta 2020 smo na trgu predstavili številne nove izdelke, ki izpolnjujejo vedno večje 

povpraševanje strank po naravnih in trajnostnih izdelkih. Naši blagovni znamki Nature 

Box in N.A.E. zdaj ponujata šampone in mila, katerih proizvodnja zahteva manjšo 

porabo vode in količino embalaže. Prav tako smo razširili našo ponudbo čistil Pro 

Nature za gospodinjstvo in uspešno predstavili trajnostno blagovno znamko Love 
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Nature, ki zajema več kategorij. Poleg tega smo v sklopu naše blagovne znamke Loctite 

razvili novo tehnologijo, ki pri številnih izdelkih omogoča uporabo papirnate embalaže 

namesto plastične. 

▪ Nova virtualna pogodba o nakupu električne energije, ki smo jo sklenili leta 2020, nam 

bo zagotovila dovolj obnovljive energije za vse naše proizvodne obrate v Severni 

Ameriki. 

▪ Postali smo tudi prvo podjetje, ki je izdalo obveznice za zmanjšanje plastičnih 

odpadkov. Gre za trajnostni finančni instrument, pri katerem je ves izkupiček namenjen 

projektom za zmanjšanje plastičnih odpadkov. 

 

Henkel je oblikoval dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja s konkretnimi cilji, ki jih želi 

doseči do leta 2030. Naše strategije in cilji se nenehno nadgrajujejo ter razširjajo. V ospredju 

strategije je načrt, v okviru katerega želi Henkel z manjšo porabo naravnih virov ustvariti čim 

večjo vrednost. Na ta način želi podjetje rastočemu svetovnemu prebivalstvu omogočiti boljše 

življenje in obenem zmanjšati globalni odtis. 

 

Kot vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja želimo kot prvi ustvariti nove trajnostne 

rešitve in odgovorno oblikovati naše poslovanje. V tem duhu smo predstavili nove cilje glede 

trajnosti za leto 2025, poleg tega pa bomo okrepili naša prizadevanja za oblikovanje trajnostne 

vrednosti za ljudi, planet in naše podjetje. 

 

Več informacij o aktivnostih podjetja Henkel na področju trajnosti lahko najdete na naslednji 

spletni povezavi. 

 

 

 

O Henklu 

 

Henkel deluje globalno z uravnoteženim in širokim portfoliem izdelkov. Podjetje s svojimi tremi poslovnimi enotami 

zavzema vodilne položaje v industriji in maloprodaji, zahvaljujoč vodilnimi blagovnimi znamkami, inovacijami in 

tehnologijami. Poslovna enota Adhesive Technologies (Lepila in Tehnologije) je vodilni ponudnik na trgu lepil – v 

vseh segmentih industrije po vsem svetu. S poslovnima enotama Beauty Care ter Laundry & Home Care (Pralna 

sredstva in čistila) Henkel zavzema vodilne položaje na številnih trgih in kategorijah po vsem svetu. Podjetje, ki je 

bilo ustanovljeno leta 1876, se ponaša z več kot 140 leti uspešnega delovanja. V letu 2020 je Henkel dosegel vrednost 

prodaje v višini več kot 19 milijard evrov in prilagojeni dobiček iz poslovanja v višini 2,6 milijarde evrov. Podjetje 

zaposluje približno 53.000 ljudi po svetu – raznolik tim sodelavcev, ki jih prežemata strast in predanost, povezujejo 

pa jih močna korporativna kultura, skupni cilj za ustvarjanje trajne vrednosti in skupne vrednote. Kot priznano 

vodilno podjetje na področju trajnostnega razvoja zavzema Henkel najvišja mesta na številnih mednarodnih indeksih 

in lestvicah. Prednostne delnice družbe Henkel kotirajo na nemškem borznem indeksu DAX. Več informacij najdete 

na spletni strani www.henkel.si. 

https://www.henkel.com/spotlight/features/30-years-sustainable-development
http://www.henkel.si/
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Kontakt Julija Lojen Baltić 

Specialistka za komuniciranje 

 

Tel: +386 41 479 – 464 

Email Julija.lojen-baltic@henkel.com 

 

www.henkel.si/novinarsko-sredisce 
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