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POL|TYKA ZRÓWNOWAZON§GO

ROZWOJ U

Misją Wyborowa SA jest bycie liderem w Polsce poprzez: produkowanie i oferowanie naszym Klientom Światowej
klasy produktów i wysokiej jakości usług, tworzenie satysfakcjonującego i atrakcyjnego środowiska pracy dla naszych

Pracowników oraz utrzymywanie etycznych standardów w aktywnoŚciach biznesowych.
Naszym celem iest utrzymanie zrównoważonego rozwoju w oparciu o znakomite pońfolio dopełniających się marek
oraz pracę zmotywowa nych utalentowanych ludzi.
Nasza Polityka Zrównoważonego Rozwoju zawiera szereg zobowiązań wobec naszych interesariuszy np. : klientów,

konsumentów, pracowników, środowiska,akcjonariuszy i partnerów biznesowych.
. Aby zapewnić satysfakcję naszym interesariuszom oferujemy wysokiej jakościprodukty i usługi nie dopuszczając
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do kompromisu w kwestii bezpieczeństwa ijakości.
staramy się tworzyć najlepsze miejsca pracy ijesteśmy zaan8azowani w utrzymanie dynamicznej polityki
kadrowej wspierające j rozwol pracowników i firmy.
zapewniamy zasoby i kompetencje aby efektywnie działać we wszystkich obszarach, a w szczegó|ności aby
zapewnić bezpieczeństwo pracowników i produktu oraz chronić środowisko naturalne.

oferujemy naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy i rozwijamy środkizapobiegawcze w celu ochrony
ich zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, które konsultujemy z przedstawicielami pracowników. " Dbajmy o siebie
nawzajem" to polityka, którą we współpracy z pracownikami wdrażamy w naszych codziennych operacjach.
proponujemy proaktywną odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku, zapewniając elastycznośći doskonałą
jakośćnaszych działań operacyjnych aby zapewnić wysoką wydajnośćprzy jednoczesnejoptymalizacji
wykorzysta nia zasobów.
przestrze8amy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.
Realizujemy zobowiązania pernod Ricard względem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (csR).
Mierzymy wpływ naszych działań na środowisko w całym łańcuchu dostaw i dołozymy wszelkich starań, aby go
zmniejszyć, aby zaoszczędzić zasoby i chronić środowisko.

Rozwijamy kulturę zarządzania ryzyl<iem w naszych zespołach aby kontrolować nasze działania izapobiegać
Występowaniu incydentów w naszych jednostkach operacyjnych, do czego angazujemy wszystkich
pracowników,
utrzymujemy uczciwe i odpowiedzialne relacje z naszymi lnteresariuszami wewnętrznynli izewnętrznymi.
pracujemy z naszymi interesariuszami aby zapewnić, że produkty, których jesteśmydystrybutorami są
najwyższej jakościi wytwarzane są w zrównoważonym procesie.

wdrozyliśmy proces ciągłego doskonalenia w celu wspierania i poprawy ogólnych wyników firmy.
Doskonalimy nasz zintegrowany system łarządzania, który jest silną bazą d|a rozwoju zrównoważonego
rozwoju,

Nasi Pracownicy są naszym głównym atutem iod kazdego oczekujemy, ze będzie aktywnie przyczyniaĆ się do
zrównowazonego rozwoju. Nasi menedzerowie mają do odegrania kluczową rolę rozwoju kwalifikacji swoich
zespołów, przywództwie i budowaniu inicjatywy.
Wszyscy jesteśmy aktywnymi Ambasadorami naszych Marek Pernod Ricard. Promujemy nasze marki, aby byĆ liderem
na rynku polskim imiędzynarodowym.

Fabrice Audan

Warszawa, 30-09-2020

CEO Wyborowa SA
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susTAl NABLE DEVELoPM§NT PoLlcY
The mission of Wyborowa 5A is be the leader in the spirits sector in Poland by: manufacturing and offerin3 world
class products and high qualiĘ services to our Clients, creating a satisfactory and attractive work environmental for

the Employees and setting ethical standard in business activity.
Our aim is to continue a sustainable growth based on a gleat portfolio of complementary brands and motivated

talented people,
Our Sustainable development policy includes several comrnitments to our various stakeholders e.g. : customers,
consumers, employees, the environment, shareholders and business partners.

r
r
r
o
r
e
r
r

we offer high quality ploducts and services to our stakehotders and we don't compromise the safety and
quality to ensure their sat|sfaction.

we aim at creating best place to work and we are committed to leading

a dynamic HR policy that supports the

development of its employees and the company.

we provide resources and competences to operate effectively in all areas, and in particular to ensure the safety
of employees and the product and to protect the environment,

we offer our employees safe working conditions, and develop prevention measures to protect their health and
safety at work, which we consult with employee representatives. "Taking care of each other" is a policy that we
implement in our daily operations in cooperation with employees.
we propose proactive response to changing market needs and ensure flexibility and excellence of our
Operations to deliver high value while optimizing our use of resources.

we comply with all applicable laws and regulations.
we comply with pernod Ricard's commitments in term of corporate social Responsibility.
we measure the environmental impact of our activities across the whole supp|y chain, and will make
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continuous efforts to reduce it, in order to save resources and protect the environment.
we develop a risk management culture among our teams in order to control our operations and prevent the
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occurrence of incidents at our operations facilities for what we engage all emp|oyees,
we establish a fair and responsible relationship with our internal and external stakeholders.
we work with our stakeholders to ensure that we distribute the products of highest quality produced in
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sustainable way.

we implement a continuous improvement approach in order to support and develop overall performance.
we improve our QsE Management system which is a powerful base for the deve|opment of sustainable
performance.

our Employees are our primary asset and every employee is expected to actively contribute to sustainable performance.
Our managers have a key role to p|ay developing their team's skills, leadership and initiatives.
We are together active Ambassadors of our Pernod Ricard Brands. We promołe our brands to be a Leader on Polish
and international markets.
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Warszawa, 30-09,2020

CEO Wyborowa SA

