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BIOLOGINIS PERDIRBIMAS

VEIKSMAI

ĮŽANGINIS STRAIPSNIS 
IR VADOVYBĖ

MŪSŲ VEIKLA

NAUJOVIŲ DIEGIMAS

TIEKĖJŲ PAIEŠKA

JT pasauliniame susitarime nustatyta dešimt visuotinai pripažintų 
įmones, organizacijas, JT agentūras, suinteresuotuosius asmenis 
darbo rinkoje ir pilietinę visuomenę vienijančių principų, kurių 
paskirtis – padėti kurti stabiliau dirbančias, įtraukesnes bendroves.  

„Roquette“ prie JT pasaulinio susitarimo prisijungė 2009 m. 
Kiekvienais metais rengiama tvarios plėtros ir veiklos ataskaita 
suteikia mums galimybę aprašyti savo veiksmus, pagrįstus šiais 
10 principų, šiose srityse: žmogaus teisės, darbo santykiai, aplinkos 
apsauga ir kova su korupcija.

Kaip daugelis kitų pirmaujančių bendrovių, žinome visuomenei rūpimus 
klausimus ir siekiame tvariai integruoti Jungtinių Tautų (JT) tvarios 
plėtros tikslus (TPT) į savo strategiją ir įsipareigojimus vykdyti tvarią 
plėtrą. „Roquette“ remia TPT.    

Mūsų tvarios plėtros metodikos pagrindą sudaro 4 kryptys, ji dar 2015 
m. (metais, kuomet buvo pristatyti TPT) buvo susieta su 11 iš 17 TPT.  
Visa tai turi įtakos mūsų veiksmams. Taigi, vadovaujamės tarptautine 
metodika, kuri neapsiriboja mūsų veiklos sfera ir padeda dalytis 
geriausia praktika. 

Metams bėgant sužinokite apie visus mūsų veiksmus naujojoje 
internetinėje platformoje www.sustainability.roquette.com

Naujienos tęsiasi...

Gyvybė ir gamta – tai šaltiniai, iš kurių 
semiamės įkvėpimo. Noras užtikrinti 
aukštesnę žmonių maisto ir ligonių 
gydymo kokybę sutelkia mus darbui, kuris 
teikia naudą dabarties ir ateities kartoms.

Mūsų 4 krypčių (naujovių diegimo, tiekėjų 
paieškos, biologinio perdirbimo ir veiksmų) 
paveikslas atspindi gyvavimo ciklą 

TURINYS
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Pierre COURDUROUX
Generalinis direktorius ir finansų 
direktorius 

Jeremy BURKS  
Prekybos direktorius

Armand CHEN  
Verslo transformacijos 
direktorius

Delphine DESRUMAUX  
Teisės reikalų direktorė

Virginie DUBOIS  
Mokslinių tyrimų ir plėtros 
direktorė

Pascal LEROY  
Produktų linijos direktorius

Gianfranco PATRUCCO  
Gamybinės veiklos direktorius

Marc PEETERS  
Personalo direktorius

Administracija
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Naudodamiesi savo kompetencija maisto ir sveikatos srityse, nuolat 
kuriame naujas sinergijas tarp šių dviejų pasaulių ir atskleidžiame 
gamtos potencialą gerinti kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę,
o kartu rūpinamės planeta.
 
Judėti pirmyn mus skatina naujovės, jau 85 metus esančios mūsų DNR 
dalimi. Kuriame ir tiekiame aukštos kokybės augalinius ingredientus, 
užtikrinančius aukštesnę žmonių maisto ir ligonių gydymo kokybę.
 
2020 m. savo vertybes įkūnijome geriausiai.
Tikrai, įsiklausėme į klientų ir vartotojų lūkesčius ir juos supratome. 
Vadovaudamiesi pažangia vizija ir troškimu siekti meistriškumo, 
padėjome tobulinti jų poreikius ir kartu su jais diegėme naujoves. Mūsų 
augaliniai baltymai paskatino naujo tipo gastronomijos, kuri yra šiuo 
metu vykstančios maisto revoliucijos dalis, formavimąsi. Darbu, kurį 
atliekame sveikatos srityje, prisidėjome prie bendrų mokslo ir farmacijos 
bendruomenės pastangų kovoti su naujai atsirandančiais virusais ir 
užkirsti kelią jų plitimui.
 
Galiausiai pandemijos ženklu pažymėtais metais pakeitėme darbo 
metodus ir ypatingą dėmesį skyrėme savo darbuotojų gerovei.
 
Šioje veiklos ir tvarios plėtros 
ataskaitoje pristatome savo 
įsipareigojimą visoms dabarties ir 
ateities kartoms. Šio įsipareigojimo 
pagrindas yra keturios kryptys: 
naujovių diegimas, tiekėjų paieška, 
biologinis perdirbimas ir veiksmai. 
Be to, jis grindžiamas daugybe 
iniciatyvų, kuriomis didžiuojamės.
 
Norėtume padėkoti visiems savo 
darbuotojams, partneriams ir 
klientams, kurie kiekvieną dieną 
padeda mums įgyvendinti misiją 
užtikrinti geresnę, sveikesnę ateitį, 
kurioje puoselėjama gyvybė ir 
gamta.
 
Linkime gero skaitymo!

Gyvybė ir gamta – tai šaltiniai, iš kurių 
semiamės įkvėpimo jau kelis dešimtmečius 

VADOVYBĖ

2
darbuotojams 

atstovaujantys direktoriai

5
šeimos verslui atstovaujantys 
direktoriai, įskaitant valdybos 

pirmininką

5
nepriklausomi 

direktoriai

Nuotraukoje, iš kairės į dešinę: Antoine Fady, Véronique Demolliens (darbuotojų atstovė, paskirta 2020 m. birželį), Caroline 
Catoire, Christophe Roquette, Jean-François Rambicur (valdybos pirmininko pavaduotojas), Sophie Roquette, Édouard Roquette 
(valdybos pirmininkas), Lise Nobre, Hervé Catteau (darbuotojų atstovas), Roma Roquette, Stéphane Baseden, Denis Delloye.

Ši nuotrauka yra redaguota, kad į ją patektų visi valdybos nariai.2020 m. bendrovės „Roquette“ veiklos ir tvarios plėtros ataskaita

ÉDOUARD ROQUETTE
Valdybos pirmininkas

PIERRE COURDUROUX
Generalinis direktorius 
ir finansų direktorius

Pandemija daro ilgalaikę įtaką visuomenei 
Beprecedentė padėtis pasaulyje įrodė, kad mūsų valdybos parengta 
maisto, mitybos ir sveikatos strategija yra pagrįsta, o mes patys sugebame 
prisitaikyti prie naujų sąlygų ir diegti naujoves. Naujoji administracija 
yra įsipareigojusi ilgainiui įgyvendinti šią strategiją ir tęsia grupės 
transformacijos procesą.
 
Norėdami užtikrinti savo veiklos tęstinumą, privalome sugebėti tvariai 
ir pelningai augti, tačiau dar svarbiau – prisiimti įsipareigojimus ir 
juos vykdyti. Etikos ir tvarios plėtros komiteto sprendimu grupė privalo 
prisidėti sprendžiant klimato ir socialinius klausimus. Tuo tikslu yra 
nustatyti atitinkami uždaviniai ir valdyba užtikrins, kad jie būtų nuolatos 
vykdomi. Tuo pat metu susiduriame su dar vienu dideliu iššūkiu – tai mūsų 
skaitmeninė transformacija. Valdyba mobilizuoja jėgas, kad paspartintų šio 
proceso įgyvendinimą, kartu atidžiai stebėdama, kaip laikomasi įstatymų 
reikalavimų ir duomenų apsaugos taisyklių.
 
Šiemet rengti virtualūs susitikimai su akcininkais padėjo mums neprarasti 
ryšio ir atsakyti į visus klausimus. Tokie pokalbiai yra būtini norint 
išsaugoti pasitikėjimu grįstus santykius, tarp grupės ir jos akcininkų 
egzistuojančius nuo pat jos įsteigimo.

4 komitetai:

•  Darbuotojų skyrimo 
ir darbo užmokesčio 
komitetas

• Audito komitetas

•  Etikos ir tvarios 
plėtros komitetas

• Strateginis komitetas

ĮŽANGINIS 
STRAIPSNIS
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BIOLOGINIS PERDIRBIMAS
- Optimizuojame savo energijos vartojimą

- Taupome vandenį

- Toliau mažiname kitokį poveikį aplinkai

NAUJOVIŲ DIEGIMAS
- Stengiamės suprasti klientų poreikius ir 
numatyti vartotojų lūkesčius

- Formuojame tvarios plėtros kursą, 
pagrįstą klientų lūkesčiais

- Stipriname savo naujovių diegimo 
procesų tvarumą

Tiekėjų PAIEŠKA
- Tvariai renkamės tiekimo šaltinius

- Nuolat geriname savo žaliavų kokybę

- Stipriname santykius su savo žaliavų 
tiekėjais

Kuo esame išskirtiniai
Mūsų vizija
Gamta visuomet buvo atsakymas siekiant aprūpinti 
žmones maistu, užtikrinti jų mitybą ir sveikatą, būtiną 
pagal gyvenseną, amžių, gyvenamąją vietą ir veiklą.

Mūsų vertybės
Autentiškumas, meistriškumas, 
orientacija į ateitį ir gerovė

Kuo užsiimame
Bendradarbiaudami su klientais ir partneriais, iš 
augalinių išteklių kuriame ir siūlome produktų in-
gredientus, skirtus žmonių mitybai ir ligų gydymui 
pagerinti.

Visos šios medžiagos atitinka unikalius 
ir esminius poreikius ir suteikia žmonėms 
galimybę gyventi sveikiau.

Kuo pasitikime

Geriausia iš gamtos  
AUGALINĖS KILMĖS ŽALIAVOS

ŪKININKAI

ŽMONĖS
Profesionalūs ir patyrę darbuotojai
•  8 360 darbuotojų visame pasaulyje
•  45 tautybės

VIENA „Roquette“  
Į klientą orientuota organizacija

OPERACIJOS
Gamyba
•  25 gamyklos
•  Geriausios technologijos

_ ENERGIJA
_ VANDUO
_ TIEKIMO GRANDINĖ

INOVACIJŲ PAJĖGUMAI
•   300 darbuotojų mokslinių 

tyrimų ir plėtros skyriuje
•    Daugiau kaip 85 metai patirties 

inovacijose
•   Klientų techninio aptarnavimo 

paslaugos
•  40 patentų per metus

ŠEIMOS KAPITALAS
•  Beveik 300 šeimos dalininkų
•  Daugiau kaip 85 metai investicijų

Kam kuriame vertę

KLIENTAI IR VARTOTOJAI
Bendradarbiavimu grindžiami santykiai
•  Daugiau nei 5000 galutinių klientų
•  Prekybos tinklas daugiau nei 100 šalių
•  Pasaulinis platintojų tinklas
•   Glaudus bendradarbiavimas, siekiant 

diegti naujoves mitybos ir sveikatos srityse
•  Rinkos žinios
•  Aukštos kokybės ingredientai
•  Priežiūros institucijų parama

PARTNERYSTĖS SU TIEKĖJAIS
•  Ilgalaikiai santykiai ir partnerystės

•  Naujovių diegimas ir pajėgumų didinimas

GALIŲ ĮGIJĘ DARBUOTOJAI
• Saugios darbo sąlygos

• Pozityvi ir patraukli darbo aplinka

• Lyderystė ir darbuotojų tobulinimas

• Darbuotojui per metus skiriamos 23 mokymosi valandos

APLINKOS APSAUGA
•  Mažesnis poveikis aplinkai 

(šiltnamio efektą sukeliančių dujų atžvilgiu)

• Vandens taupymas

• Taupus išteklių naudojimas

BENDROVĖ IR AKCININKAI
•  3,7 mlrd. eurų apyvarta 
•  10 proc. pelno per metus investuojama 
į mokslinių tyrimų ir plėtros bei kapitalo projektus

•  Akcininkų gaunama grąža

MŪSŲ EKOSISTEMA
•  Naujų gabių darbuotojų pritraukimas

•   Su vietos bendruomenėmis įgyvendinami 
regioniniai projektai

•   Dialogas su suinteresuotaisiais 
subjektais ir politikos formuotojais

•  Bendrovės „Roquette“ įmonės

•  Bendrovės „Roquette“ sveikatos fondas

VEIKSMAI
- Daugiausia dėmesio skiriame sveikatai, 
saugai ir gerovei

- Suteikiame darbuotojams galių

- Didiname įvairovę savo įmonėse

- Plėtojame veiklas su vietos 
bendruomenėmis

MŪSŲ VEIKLOS
KAIP KURIAME 
ILGALAIKĘ VERTĘ

Kaip kuriame vertę

FARMACIJA MAISTAS IR 
MITYBA

KOSMETIKA GYVŪNŲ 
MITYBA

PRAMONĖS 
ŠAKOS
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NNOVATING 
SUSTAINABLY
RODIKLIAI 

Norėdami sužinoti daugiau, nuskenuokite šį kodą:

Bendrovės „Roquette“ produkto 
KLEPTOSE® HPβCD vaidmuo 
kovojant su koronavirusu 
„Roquette“ nustatė, kad jos sukurtas produktas 
KLEPTOSE® hidroksipropil-beta-ciklodekstrino 
(HPβCD), kaip funkcinė pagalbinė medžiaga ir 
speciali veiklioji medžiaga, gali padėti mokslo ir 
farmacijos bendruomenėms kurti būdus kovoti 
su naujai atsirandančiais virusais, tokiais kaip 
koronavirusas, ir užkirsti kelią jų plitimui.  

HPβCD gali būti naudojamas kaip saugi, naujų 
galimybių suteikianti pagalbinė medžiaga, 
didinanti antivirusinių vaistų tirpumą ir gydomųjų 
monokloninių antikūnų stabilumą, taip pat kaip 
pagalbinė vakcinų medžiaga. 

1 ĮSIPAREIGOJIMAS
Suprasti klientų 
poreikius ir numatyti 
vartotojų lūkesčius
Kuriant farmacijos, mitybos, maisto 
ir novatoriškus pramoninius 
sprendimus, padedančius gerinti 
vartotojų sveikatą ir gerovę

2 ĮSIPAREIGOJIMAS 
Formuoti tvarios plėtros 
kursą, pagrįstą klientų 
lūkesčiais
Siūlant jiems ekologiškus, 
novatoriškus, tvarius ir 
konkurencingus sprendimus

3 ĮSIPAREIGOJIMAS 
Stiprinti naujovių diegimo 
procesų tvarumą
Į naujovių diegimo procesus kaip 
esminį elementą įtraukiant tvarios 
plėtros kriterijus

LYCAGEL™ Nauja iš žirnių 
krakmolo sukurta minkštųjų 
kapsulių technologija
Gaminant gelį LYCAGEL™ naudojama novatoriška 
technologija – tai leidžia funkcinį maistą ir farmacijos 
produktus gaminantiems mūsų klientams į savo 
produkciją įtraukti vegetarams skirtų alternatyvų. 

Produktas suteikia didelio lankstumo gaminant 
minkštąsias kapsules, taip pat galimybę tenkinti 
vartotojų poreikius, susijusius su augaliniais 
ingredientais.

Hermetiškai 
susandarintas

Greitai 
džiūsta

Labai 
patvarus

Su blizgančia, 
permatoma 

danga

2020 : 69 proc. projektų atitinka 
kelis tvarios chemijos kriterijus

2025 m. tikslas– 70 proc.

2020 2025

2020 : 63 proc. klientams 
teikiamų sprendimų atitinka JT 

tvarios plėtros tikslus 

2025 m. tikslas– 80 proc.

2020 2025

Mūsų maisto ingredientai bet kur ir bet 
kada (JAV) 
Mūsų maisto ingredientai bet kur ir bet kada (JAV)
Siekiant geriau patenkinti klientų poreikius, susiju-
sius su patogumu, naujovėmis ir greitesniu produktų 
pateikimu rinkai, maisto vartotojai iš JAV dabar mūsų 
ingredientų gali įsigyti ir per el. prekybos platformą.
Bendradarbiaujame su pažangiausia novatoriška 
ingredientų prekybos sistema „Knowde“, suteikiančia 
klientams galimybių paprastai apsipirkti skaitmeniniu 
būdu. Ieškokite, filtruokite, išbandykite, gaukite 
kainų pasiūlymus ir pirkite vienoje vietoje – dabar 
užsakyti produktus kaip niekad paprasta.

Nauja gastronomija naudojant produktus 
NUTRALYS® 
„Roquette“ sukūrė platų iš žirnių ir pupų gaminamų 
tekstūruotų baltymų NUTRALYS® asortimentą. 
Šie baltymai padeda tenkinti vis didėjančią naujos 
vegetariškos ir veganiškos virtuvės paklausą, 
suteikdami galimybę pasiūlyti naujų skonių, tekstūrų, 
alternatyvą mėsai ir kartu užtikrindami tinkamai 
subalansuotą mitybą. 

Mūsų lengvai virškinamų ingredientų 
sertifikatas
Mūsų tirpios ląstelienos produktų asortimentui 
NUTRIOSE® suteiktas Monash universiteto 
(Australija) mažo FODMAP kiekio sertifikatas. 
Terminas FODMAP reiškia cukrus, kurie 
nėra visiškai suvirškinami mūsų žarnyne ir 
žmonėms, kurių žarnynas itin jautrus, gali 
sukelti virškinimo sutrikimų.

• Puikiai toleruojamas virškinimo sistemos 
(lėtai ir palaipsniui fermentuojamas visame 
žarnyne)

• Griežti testai, siekiant atitikti mažo FODMAP 
kiekio sertifikato kriterijus

Šis sertifikatas – dar vienas svarbus etapas, 
kurį įveikėme vykdydami įsipareigojimą padėti 
klientams kurti gardų ir maistingą maistą, 
padedantį sveikiau gyventi.

2020 m. bendrovės „Roquette“ veiklos ir tvarios plėtros ataskaita
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1 ĮSIPAREIGOJIMAS
Tvariai rinktis tiekimo 
šaltinius  
Skatinant produktų tiekimą iš vietos 
šaltinių ir optimizuojant transportą, 
kad būtų užtikrinamas ekonominis 
pelningumas ir mažas poveikis 
aplinkai

2 ĮSIPAREIGOJIMAS
Nuolat gerinti žaliavų 
kokybę  
Aiškiai nustatant savo poreikius, 
vykdant griežtą tiekėjų atranką ir 
stiprinant kokybės kontrolės sistemą 
nuo laukų iki biologinio perdirbimo 
įrenginių

3 ĮSIPAREIGOJIMAS
Stiprinti santykius su savo 
žaliavų tiekėjais  
Steigiant partnerystes su gyvulių 
augintojais ir ūkininkais, kad 
būtų galima rinktis ir naudoti 
tinkamiausius žemės ūkio išteklius 

„Roquette“ investuoja Manitoboje 
(Kanada)
Be gamyklos Prancūzijoje, „Roquette“ taip pat plečia 
savo veiklą Kanadoje, prisidėdama prie Manitobos 
regiono plėtros. Investuodami ir bendradarbiaudami 
su vietos gamintojais, turime galimybę užmegzti 
ilgalaikius santykius, padėsiančius užtikrinti 
tolesnę vietos ūkių veiklą ir padaryti šį regioną dar 
dinamiškesnį

125 000
Tai geltonųjų žirnių kiekis tonomis, 

kuris bus per metus perdirbamas mūsų 
naujoje žirnių baltymų gamykloje 

Portage la Prairie (Manitoba, Kanada).

Norėdami sužinoti daugiau, nuskenuokite 

Logistikos informacija, padedanti 
gerinti mūsų žaliavų kokybę 
2020 m. toliau bendradarbiaudama su savo 
partneriais, „Roquette“ gerina produktų ingredientų 
kokybę ir atsekamumą.

„Roquette“ ir „H&S“, viena iš didžiausių įvairiarūšės 
logistikos paslaugų teikėjų Europoje, stiprina 
partnerystę, siekdamos įgyvendinti tą pačią 
inovacijų bei maisto saugos viziją. Šiuo metu 
bendradarbiaujame ir strategiškai tobulėjame 
kurdami lanksčias, patikimas ir greitai reaguojančias 
tiekimo sistemas, kurios padeda mažinti aplinkai 
daromą poveikį.

„Roquette“ ir jūrinių krovinių sekimo tikruoju laiku 
paslaugas teikianti bendrovė „Ocean Insights“ 
bendradarbiauja siekdamos padidinti jūrinių 
konteinerių atsekamumą visame pasaulyje. 
Naudodami bendrovės „Ocean Insights“ sukurtą 
konteinerių stebėjimo ir sekimo priemonę imamės 
iniciatyvos optimizuoti srautus ir logistikos veiklą.

Partnerystė 
kokybei gerinti 

Ingredientams NUTRALYS® ir 
NUTRIOSE® suteiktas organizacijos 
„Non-GMO Project“ sertifikatas

Šis sertifikatas pabrėžia mūsų įsipareigojimą 
kurti sveikus, kiekvieno žmogaus gerovę 
užtikrinančius produktus.

• Naudojami gaminant maistą ir gėrimus

• Gaminant šias medžiagas nenaudojami 
genetiškai modifikuoti organizmai (GMO), 
siekiant tenkinti vartotojų poreikius, susijusius 
su skaidrumu ir atsekamumu

SOURCING 
SUTAINABLY
RODIKLIAI 

2020 : 37,4 proc.  
tvarių žaliavų

2025 m. tikslas : 20 proc.*

2020 2025

* Šis uždavinys yra peržiūrimas 

2020 m. bendrovės „Roquette“ veiklos ir tvarios plėtros ataskaita
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Naujas mūsų gamyklų suvartojamo 
vandens kiekio matavimo rodiklis  
2020 m. buvo peržiūrėtas mūsų veiklos rezultatų 
rodiklis, siekiant tiksliau atspindėti faktiškai suvar-
tojamus kiekius. Šiuo metu šį rodiklį sudaro viso 
suvartojamo gėlo vandens kiekio ir augalinių žaliavų 
kiekio tonomis santykis.

Nuolat didinti energijos vartojimo 
efektyvumą 
Energijos vartojimo ir išmetamo CO2 kiekio mažini-
mas yra viena iš prioritetinių sričių, numatytų mūsų 
tvarios plėtros metodikoje. 

2020 m. gegužę pradėtas įgyvendinti projektas, kurio 
tikslas – kasdien stebėti energijos rodiklius ir ener-
ginį naudingumą.

Dabar visi duomenys matomi centralizuotai ir 
analizuojami siekiant padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Šis projektas visose mūsų gamyklose 
bus įgyvendintas iki 2021 m. pabaigos.

2 ĮSIPAREIGOJIMAS
Optimizuoti energijos 
vartojimą
Diegiant energiją taupančius
sprendimus ir naudojant energiją 
iš atitinkamų atsinaujinančiųjų 
šaltinių

2 ĮSIPAREIGOJIMAS
Taupyti vandenį
Optimizuojant vartojimo mažinimo 
procesus ir diegiant veiksmingas 
nuotekų valymo technologijas

3 ĮSIPAREIGOJIMAS
Toliau mažinti kitokį  
Poveikį aplinkai
Naudojant pagal vietos specifiką 
tinkamiausius sprendimus

Norėdami sužinoti daugiau, nuskenuokite 

Mūsų gamykloms tiekiama 
ekologiška elektros energija 
Grupė toliau mažina savo poveikį aplinkai, gamyklas 
Vic-sur-Aisne (Prancūzija) ir Panevėžyje (Lietuva) 
aprūpindama 100 proc. ekologiška elektros energija.

Mūsų gamyklų mobilizavimas siekiant 
sumažinti aplinkai daromą poveikį 
Grupė yra parengusi pasaulinę iniciatyvą, kuria 
siekiama sumažinti mūsų gamyklose suvartojamos 
energijos kiekį. Mobilizavus darbuotojus ir pasitelkus 
jų idėjas, energijos mažinimo projektai sėkmingai 
įgyvendinti daugelyje objektų. 

Lianyungang ir Nanning (Kinija) bei Panevėžio (Lietu-
va) gamyklose sumontuoti termokompresoriai ir šilu-
mokaičiai, užtikrinantys visišką šilumos rekuperaciją.

Nendrių telkinys mūsų gamykloje  
Mūsų gamykla Panevėžyje (Lietuva) įdiegė ekologišką 
ir tvarų lietaus vandens valymo naudojant natūralią 
medžiagą – nendres – metodą. Šia sanitarine sistema 
nuotekos valomos natūraliai ir tik po to išleidžiamos į 
viešąją vandentiekio sistemą.

-5 PROC.
Toks yra mūsų uždavinys siekiant 

sumažinti gėlo vandens vartojimą 2025 
m., palyginti su 2019 m.

1 200  
Tai yra CO2 ekvivalentų kiekis to-

nomis, kurio pavyko išvengti, mūsų 
gamykloje Benifajo (Ispanija) įrengus 

naują vėsinimo įrenginį – tai dar labiau 
sumažino mūsų poveikį aplinkai.
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BIOREFINING 
SUSTAINABLY
RODIKLIAI 

2020 : suvartojama 
0,1 proc mažiau 

vandens

2025 m. tikslas– 
5 proc.

2020 2025

2020 : išaugusio 
energijos taupymo 

rodiklis – 0,97 

2025 m. tikslas– 
0,90

2020 2025

2020 :  
CO2 ekvivalentų kiekis 
per metus sumažintas 
860 287 tonomis  

2025 m. tikslas–
1 000 000

2020 2025

2020 m. bendrovės „Roquette“ veiklos ir tvarios plėtros ataskaita
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ACTING 
SUSTAINABLY

Norėdami sužinoti daugiau, nuskenuokite 

RODIKLIAI

#GoodVibes
COVID-19 pandemijos metu „Roquette“ vaidino svarbų 
vaidmenį tiekiant maistą, vaistus ir svarbiausius 
produktus. Bendrovės „Roquette“ vidinės kampanijos 
#GoodVibes metu klientai ir partneriai dalijosi 
pasakojimais ir reiškė padėką, rodydami mūsų 
visuotinį solidarumą ir dėkodami mūsų komandoms 
už paramą. Pavyzdžiui, keletas farmacijos klientų 
teigiamai atsiliepė apie mūsų komandų reagavimą ir 
technines paslaugas.

+ 820 000
Tai yra skaitmeninių žinučių, kuriomis 
darbuotojai apsikeitė nuo 2020 m. kovo, 
skaičius, rodantis mūsų norą bendrauti 

ir neprarasti ryšio

Šiais ypatingais laikais įmonių grupė „Roquette“ 
parodė dar daugiau solidarumo, įgyvendindama 
reikšmingas iniciatyvas, kuriomis buvo siekiama 
apsaugoti kuo didesnio skaičiaus žmonių 
sveikatą. Mūsų gamyklos sugebėjo transformuotis 
ir prisitaikyti prie nūdienos poreikių: Mūsų 
gamykloje Lestreme (Prancūzija) per savaitę 
buvo pagaminama po 4000 litrų hidroalkoholio 
tirpalo, skirto Aukštutinės Prancūzijos regiono 
ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms. 
Į mūsų objektus Ispanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje 
atvykstantiems krovininių automobilių vairuotojams 
buvo siūloma maisto, suteikiama vieta pailsėti.
Buvo vykdomos iniciatyvos, siekiant padėti 
ligoninėms ir laboratorijoms kovoti su COVID-19 
pandemija.

Šiame kontekste solidarumą rodė ir bendrovės 
„Roquette“ sveikatos fondas, teikęs paramą Lilio ir 
Strasbūro universitetinių ligoninių centrams. Be to, 
jis toliau palaikė glaudžius santykius su jau remia-
momis ne pelno organizacijomis ir pažadėjo paremti 
keturis naujus projektus mokslinių tyrimų ir sveika-
tos apsaugos srityse. 

Mokymai siekiant pažangos 
ir gilinti žinias
2020 m. pirmojoje Mokymosi savaitėje dalyvavo 
6700 darbuotojų. Per šį specialų savaitę trukusį 
renginį jie galėjo atnaujinti įgūdžius ir žinias, 
tobulintis ir augti, taip pat prisidėti prie verslo 
strategijos įgyvendinimo ir veiklos. Kanadoje pirmą 
kartą pritaikytas naujas, papildytosios realybės 
pagrindu sukurtas mokymo metodas, suteikiantis 
darbuotojams galimybę tęsti mokymąsi ir pasinerti 
į sudėtingas praktines situacijas.

#Remiame vieni kitus
„Roquette“ visus metus vykdė plataus masto pro-
gramą „Žmonėms rūpi“, kurios tikslas – pasirūpinti 
darbuotojais ir juos remti neapsiribojant vien CO-
VID-19 pandemija.

Ši kiekvieną savaitę pagal poreikius papildoma pro-
grama nustatė tempą, pagal kurį buvo įgyvendinamos 
įvairios iniciatyvos, kurių tikslas – padėti objekte ir 
nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams: Pagalbos 
darbuotojams programa visiems darbuotojams 
visuose regionuose, praktiniai vadovai ir savitarpio 
pagalbos informaciniai lapai, apklausos ir tikslinės 
grupės, organizuotos siekiant surinkti informaciją 
apie nuomones, analizuoti tendencijas ir nustatyti 
sritis, kurias reikia gerinti, kad būtų galima toliau 
tobulinti bendrovės „Roquette“ darbuotojų gerovės 
užtikrinimo veiksmų planus ir pan.

2020 m. – dar daugiau 
solidarumo! 

Valio saugai!
2019 m. mūsų objektuose buvo įgyvendinta daugybė 
iniciatyvų, skirtų darbuotojų saugai toliau gerinti. 

Šių iniciatyvų naudą matome 2020 m., ypač pavojaus 
analizės ir rizikos valdymo srityse. Itin svarbus buvo 
lyderių įsipareigojimas ir tiesioginis dalyvavimas 
gamyklų veikloje, ypač Indijoje ir Jungtinėse Valsti-
jose.

Mūsų darbuotojai Kinijoje 
toliau mokėsi, į šią sferą 
įtraukdami vietos vadovus, 
ir praktikavosi valdyti 
nepaprastąsias padėtis.

Dešinėje yra žemėlapis, 
kuriame nurodytos 
gamyklos, išvengusios 
incidentų, dėl kurių būtų 
reikėję sustabdyti veiklą

2020 m. bendrovės „Roquette“ veiklos ir tvarios plėtros ataskaita

ŠIAURĖS IR PIETŲ 
AMERIKA

AZIJAEUROPA

2020 :
paremta 70 

vietos projektų 
ar iniciatyvų 

2025 m. tikslas 
à 40 per metus

2020 2025

2020 :
įgyvendintos 
35 darbuotojų 

gerovės iniciaty-
vos per metus

2025 m. tikslas– 
20 iniciatyvų 

per metus

2020 2025

2020 : 
21,7 proc. 

visų darbuotojų 
yra moterys

2025 m. tikslas– 
25 proc.

2020 2025

2020 m. nelaimingų 
atsitikimų, dėl kurių 

reikėjo sustabdyti veiklą, 
dažnis – 1,56 (FR1)

2025 m. tikslas–  
0,5

2020 2025

2020 m. nelaimingų 
atsitikimų, dėl kurių 
reikėjo ir nereikėjo 
sustabdyti veiklą, 

dažnis – 3,43 
2025 m. tikslas– 

0,5

2020 2025

2020 m. vieno darbuotojo 
mokymosi valandų 

skaičius – vidutiniškai 
22,8 

2025 m. tikslas– 
25 val. per metus

2020 2025

2020 :
įgyvendintos 25 
kartų bendravi-
mo iniciatyvos 

2025 m. tikslas– 
20 per metus

2020 2025

1 ĮSIPAREIGOJIMAS
Daugiausia dėmesio skirti 
sveikatai, saugai ir gerovei
Toliau diegiant pasaulinio lygio 

sveikatos, saugos ir aplinkos 
apsaugos sistemas ir kuriant kultūrą, 
kurios pagrindą sudaro darbuotojų 
sauga

2 ĮSIPAREIGOJIMAS
Suteikti darbuotojams galių
Skatinant dialogą, didinant darbuotojų 
dalyvavimą ir lavinant įgūdžius

3 ĮSIPAREIGOJIMAS
Didinti įvairovę savo 
įmonėse
Vertinant skirtybes, skatinant 
geriausią praktiką ir ja dalijantis 
daugiakultūriame tinkle

4 ĮSIPAREIGOJIMAS
Plėtoti veiklą vietos 
bendruomenėse
Bendradarbiaujant su vietos 
bendruomenėmis ir tvariais santykiais 
prisidedant prie jų plėtros
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„Atskleidžiame geriausią gamtos potencialą“
 

„Roquette“ bendrovė yra pasaulinė augalinės kilmės ingredientų 
lyderė, augalinių baltymų pradininkė ir pirmaujanti farmacinių 

pagalbinių medžiagų tiekėja.

Grupė sprendžia šiandienos ir ateities visuomenės iššūkius, 
išnaudodama gamtos potencialą, kad maisto, mitybos ir sveikatos 
rinkoms pateiktų geriausius ingredientus. Bendradarbiaudama su 
savo klientais, kurie taip pat aistringai domisi vykstančia maisto 

revoliucija, „Roquette“ prisideda prie visiškai naujos gastronomijos 
kūrimo, kuri atitinka vartotojų lūkesčius.

Farmacijos sektoriuje „Roquette“ siūlo sprendimus, kurie atlieka 
svarbų vaidmenį gydant ir gelbstint gyvybes. Grupė, skatinama 

nuolatinio naujovių diegimo siekio ir ilgalaikės vizijos, yra 
įsipareigojusi gerinti milijonų žmonių visame pasaulyje gerovę, kartu 

rūpindamasi ištekliais ir teritorijomis.

„Roquette“ yra 1933 m. įkurta šeimos įmonė, veikianti daugiau nei 
100 šalių. Jos apyvarta siekia apie 3,5 mlrd. eurų ir joje dirba 8360 

darbuotojų visame pasaulyje.


