Pasinaudokite gamtos
galimybėmis teikti tai, kas
geriausia
maisto, mitybos ir
sveikatos rinkoms

@roquette
Gyvybė ir gamta jau
dešimtmečius yra mūsų
įkvėpimo šaltinis

Pasaulinis augalinės kilmės
ingredientų lyderis

Susipažinkite su
mūsų tvaraus
vystymosi
požiūriu
nuskaitydami šį
QR kodą

Redakcijos straipsnis
Duoklė gyvybei ir gamtai
2021 m. „Roquette“ parašė naują savo įdomios
istorijos skyrių: jau beveik 90 metų naudojamės
gamtos teikiamomis galimybėmis, kad
pagerintume žmonių gyvenimą
ir kartu rūpintumėmės mūsų planeta.

ÉDOUARD ROQUETTE

K

aip įmonė, įsipareigojusi siūlyti tai, kas geriausia
iš gamtos, visada rūpinomės irtoliau rūpinsimės
tvaria savo veiklos plėtra.

Nesvarbu, ar tai būtų tvarus apsirūpinimas
ištekliais, ar mūsų operacijų ir pramoninės veiklos tobulinimas, ar tvarių naujovių, atitinkančių vartotojų poreikius,
kūrimas, – tvarumas visada buvo svarbiausias mūsų veiklos
aspektas.
Kviečiame skaityti toliau ir daugiau sužinoti apie mūsų į
ateitį orientuotą požiūrį mūsų tvarumo skaitmeninėje platformoje „Life and Nature@Roquette“, kurioje susipažinsite
su mūsų darbuotojais ir jų įkvepiančiomis bei autentiškomis
istorijomis, atskleidžiančiomis, kaip jie padeda kurti geresnę
ir sveikesnę ateitį, kuri atiduos duoklę gyvybei ir gamtai.

PIERRE COURDUROUX

Norėdami skaityti
visą redakcijos straipsnį,
nuskaitykite šį QR kodą

Valdymas

1 12 direktorių valdybos narių
5 šeimos direktoriai,
įskaitant pirmininką
5 nepriklausomi direktoriai
2 darbuotojams atstovaujantys
direktoriai

4 komitetai
• Paskyrimų ir apmokėjimo
komitetas
• Audito komitetas
• Etikos ir tvaraus vystymosi
komitetas
• Strategijos komitetas

Vykdomojo biuro nariai
Generalinis direktorius
Pagrindiniai ingredientai
Farmacija ir baltymai
Finansai
Žmogiškieji ištekliai
Teisė
Gamyba
Gamybinė veikla
Tyrimų ir plėtros strateginės
iniciatyvos

Life and Nature @Roquette

MŪSŲ VEIKLA
Kaip kuriame
ilgalaikę vertę

Mūsų vizija

• Suprantame klientų poreikius ir
numatome vartotojų lūkesčius
• Plėtojame savo klientų lūkesčių
įkvėptą tvarų vystymąsi
• Stipriname tvarumą savo inovacijų
procesuose

Autentiškumas,
meistriškumas,
orientacija į ateitį, gerovė.

AUGALINĖS ŽALIAVOS

ŪKININKAI

TVARUS INOVACIJŲ
DIEGIMAS

VIENA „Roquette“

Į klientus orientuota organizacija

ŽMONĖS

Kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai
• D
 augiau kaip 8,000 darbuotojų
visame pasaulyje
• 45 tautybės

GAMYBINĖ VEIKLA
Gamyba

• 25 pramoniniai objektai
• G
 eriausios technologijos, palyginti su
panašiomis įmonėmis
Energija
Vanduo
Tiekimo grandinė

Ką veikiame ir
kodėl esame
svarbūs

• 3
 00 darbuotojų, vykdančių mokslinių
tyrimų ir plėtros veiklą
• B
 eveik 90 metų veiklos, susijusios su
inovacijų žiniomis ir patirtimi
• Atviros inovacijos
• Klientams

teikiamos techninės
paslaugos
• 40 patentų per metus

ŠEIMOS KAPITALAS
• 300 šeimos akcininkų
• Beveik 90 metų investicinės
veiklos

TVARUS APRŪPINMAS
IŠTEKLIAIS

Naudodami augalinius
išteklius, bendradarbiaujame su savo klientais ir
partneriais, kad sukurtume
ir pasiūlytume ingredientų,
pagerinančių mitybą ir gydančių žmones.

KOSMETIKA

MAISTAS IR
MITYBA

GYVŪNŲ
MAISTAS

PRAMONĖ

Bendradarbiavimu grįsti santykiai
• Daugiau kaip 5,000+ galutinių klientų
• Prekybos tinklas daugiau kaip 100 šalių
• Glaudus bendradarbiavimas diegiant naujoves mitybos
ir sveikatos srityse
• Pasaulinis prekybos atstovų tinklas

• Ilgalaikiai ryšiai ir partnerystė
• Inovacijų ir galimybių plėtra

ĮGALINTI ŽMONĖS
• Saugios darbo sąlygos
• Pozityvi ir patraukli darbo aplinka
• Lyderystė ir žmonių tobulėjimas
•A
 pie 28 valandos skiriamos darbuotojo
mokymams per metus

TVARUS
BIORAFINAVIMAS

• Optimizuojame savo energijos
vartojimą
• Tausojame vandenį
• Toliau mažiname kitokį
poveikį aplinkai

Kiekvienas mūsų ingredientas tenkina išskirtinius,
esminius poreikius ir leidžia
gyventi sveikiau.

FARMACIJA

KLIENTAI IR VARTOTOJAI

PARTNERYSTĖ SU TIEKĖJAIS

• Ištekliais apsirūpiname tvariai
• Nuolat geriname savo žaliavų kokybę
• Stipriname ryšius su savo
žaliavų tiekėjais

GALIMYBĖS DIEGTI INOVACIJAS

Kam kuriame vertę

Žinios apie rinką
Aukštos kokybės ingredientai
Reglamentavimo pagalba

Mūsų vertybės

Geriausia iš
gamtos
Kukurūzai
Kviečiai
Bulvės
Žirniai

Kodėl esame
išskirtiniai
Gamta žino, kaip aprūpinti
žmones maistu, maistinėmis
medžiagomis ir sveikata,
priklausomai nuo jų gyvenimo būdo, amžiaus, gyvenamosios vietos ir veiklos.

Kuo remiamės

•
•
•
•

Kaip kuriame vertę

TVARI VEIKLA

• Didžiausią dėmesį skiriame sveikatai,
saugai ir gerovei
• Įgaliname darbuotojus
• Kuriame tarpusavio įvairovę
• Plėtojame savo veiklą su vietos
bendruomenėmis

APLINKOSAUGA
• Mažesnis poveikis aplinkai (išmetamas
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis)
• Vandens tausojimas
• Efektyvus išteklių panaudojimas

ĮMONĖ IR AKCININKAI
• 3.9 mlrd. eurų apyvarta
•1
 0 proc. pajamų per metus investuojama
iš naujo į mokslinius tyrimus ir plėtrą bei
kapitalo projektus
• Grąža akcininkams

MŪSŲ EKOSISTEMA
• Užimtumas
• Naujų talentų pritraukimas
• Teritoriniai projektai su vietos
bendruomenėmis
• Dialogas su suinteresuotosiomis
šalimis ir politikos formuotojais
• „Roquette Ventures“
• „Roquette Foundation for Health“

Norėdami sužinoti
daugiau,
nuskaitykite šį QR kodą

SIŪLOME GERIAUSIA
IŠ GAMTOS
„Roquette“ yra šeimos valdoma pasaulinė augalinės kilmės
ingredientų lyderė, augalinių baltymų pradininkė ir
pirmaujanti farmacinių preparatų pagalbinių medžiagų tiekėja.

Gyvybė ir gamta jau dešimtmečius yra mūsų įkvėpimo šaltinis. Visos
mūsų žaliavos yra natūralios kilmės. Iš jų kuriame visiškai naujus
augalinių baltymų mitybos produktus; siūlome farmacinius sprendimus,
kurie atlieka svarbų vaidmenį gydant; taip pat kuriame novatoriškus
ingredientus maisto, mitybos ir sveikatos rinkoms. Mes iš tiesų
pasinaudojame gamtos teikiamomis galimybėmis, kad stiprintume,
gydytume ir išsaugotume gyvybes.
Nuolat skatindami inovacijas ir laikydamiesi ilgalaikės vizijos, esame
pasiryžę didinti pasaulio žmonių gerovę. Didžiausią dėmesį skiriame
tvariam vystymuisi, tausodami išteklius ir teritorijas. Esame pasiryžę kurti
geresnę ir sveikesnę ateitį visoms kartoms.
Daugiau apie „Roquette“ rasite
www.roquette.com

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE MŪSŲ VEIKSMUS

Nuskaitykite
šį QR kodą

Kiek mums žinoma, šiame dokumente pateikta informacija yra tiksli. Vis dėlto nuorodoms,
rekomendacijoms ir pasiūlymams garantija neteikiama. Be to, negali būti laikoma, kad kuria
nors pateikta informacija leidžiama ar skatinama pažeisti esamus patentus. Iš anksto negavus
rašytinio įmonės „ROQUET TE FRERES“ leidimo, šį dokumentą kopijuoti iš dalies ar visa
apimtimi draudžiama.

2022 „Roquette Frères“. Visos teisės saugomos. ® „Roquette Frères“ registruotieji prekių ženklai. Nuotraukos: „iStock“; grafinis dizainas: lesenchanteurs.fr

Įkurta 1933 m., įmonė šiuo metu vykdo veiklą daugiau kaip
100 šalių, jos apyvarta siekia 3,9 mlrd. eurų ir joje dirba
daugiau kaip 8 000 darbuotojų visame pasaulyje.

