
 

 

 
     
 

Управленска политика: Лепилни технологии Henkel 
Глобална безопасност, здраве, околна среда, хигиена, енергия и качество 
Henkel е лидер на пазара на лепила, уплътнители и функционални покрития. Наша главна цел е да 
удовлетворяваме и надминаваме очакванията на клиентите, като поемаме социална отговорност и полагаме 
усилия за непрекъснато подобряване на качеството, безопасността, здравето, околната среда и енергийната 
ефективност. Служителите на Henkel споделят визия и ценности, които са в основата на всичките ни действия. 
Постигането на целите, задачите и намеренията, заложени в тази политика, е показател, с който измерваме 
успеха си. 

Отдадени сме на: 

 нашите клиенти 

Продуктите и марките ни са предпочитаният избор за нашите клиенти, защото предлагат решения с 
най-добра стойност. Нашите продукти и услуги са съобразени със законовите изисквания и 
удовлетворяват и надхвърлят очакванията на клиентите. Отговаряме на техните нарастващи нужди 
чрез водещи иновации. Непрекъснато подобряваме качеството и хигиената, като поставяме акцент 
върху използваните в процесите суровини, вместо върху строги коригиращи мерки. 

 нашите служители 

Нашите служители са най-важният ни актив. Ценим ги за техните постижения и гарантираме тяхната 
безопасност. Ангажираме се да спазваме изискванията за здраве и безопасност на работното място. 
Непрекъснато подобряваме работата си чрез развиване на уменията им да разпознават, анализират, 
контролират и отстраняват опасностите на работното място и свързаните с тях рискове. 

 околната среда 

Полагаме усилия за устойчиво развитие на околната среда и енергийна ефективност. Разработваме, 
произвеждаме и разпространяваме продуктите си съобразно нормативните изисквания и по щадящ 
природата начин с ресурси за ефективно управление на екологични и енергийни програми. 
Непрекъснато усъвършенстваме процесите и системите си за управление, като залагаме, 
проследяваме и изпълняваме работни цели и задачи с цел предотвратяване на замърсяванията, 
ограничаване на въздействието върху околната среда, устойчиво използване на ресурсите, по-висока 
енергийна ефективност и съкращаване на разходите, като налагаме фирмена култура на екологична и 
енергийна осведоменост и опазване на природните богатства. 

 обществото 

Осъществяваме бизнес по целия свят, като спазваме етични и социални норми по отговорен и 
устойчив начин. Съобразяваме се с правните изисквания и социалните особености на отделните 
държави, в които работим. 

 нашите акционери 

Държим на акционерната стойност и на финансовата стабилност. Стремим се да балансираме между 
икономическа, екологична и социална отговорност. По този начин гарантираме дълготраен успех на 
компанията и възвръщаемост за акционерите. 

 
 Signed by Signed by декември 2016 г. 
 Ян-Дирк Аурис Михаел Мергет Дата                 
 Изпълнителен вицепрезидент Корпоративен вицепрезидент 
 Adhesive Technologies Глобално качество 
  Лепилни технологии 
 
Освен ако не е посочено друго, всички марки, използвани в текста на тази политика, са търговски марки и/или регистрирани търговски марки на Henkel 
и/или филиалите в САЩ, Германия и в други страни. 


