A Vermilion a hollandiai működéséhez szükséges
energiát megújuló energiaforrásokból szerzi be.

AZ ÉRTÉKEK SZÁMÍTANAK | 2016 A FENNTARTHATÓSÁG FŐBB JELLEMZŐI
Kiválóság. Bizalom. Tisztelet. Felelősség.
A Vermilion teljes fenntarthatósági jelentésének,
valamint
a
2015-ös
teljesítménymutatóknak
a megtekintéséhez kérjük, látogasson el a
vermilionenergy.com/sustainability oldalra.

TARTALOM
A VERMILIONRÓL

3.

ÜZENET A VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL

4.

FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS
MEGKÖZELÍTÉSÜNK

5.

A JELENTÉSÜNKRŐL

6.

BORÍTÓKÉP
Ez a fotó az alacsonyabb széndioxid-kibocsátású energiaforrásokra
történő átállást jelképezi. A háttérben a Vermilion lambertschaagi
fúróüzeme látható. Hollandiában a termelés 99%-a földgáz, amely
tisztábban ég, mint más fosszilis tüzelőanyagok, például a szén.
Úgy döntöttünk, hogy a hollandiai működésünkhöz szükséges
energiát megújuló – azaz zöld – energiaforrásokból – például szél,
napenergia és biomassza forrásokból – szerezzük be. Ezt a képen
látható szélturbinák is jól tükrözik.

HASZNOS RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK
Jelentésünkben a Vermilion Energy Inc. vállalatra hivatkozunk
VEZETŐSÉGÜNK

8.

„Vermilion”, a „vállalat”, „mi” vagy „miénk” kifejezésekkel utalunk.
bbl(s)

hordó(k)

boe	
barrel-olajegyenérték, ideértve: kőolaj és földgáz
MUNKATÁRSAINK

10.

ELKÖTELEZŐDÉSÜNK AZ EGÉSZSÉG,
A BIZTONSÁG ÉS A KÖRNYEZET IRÁNT

12.

A BIZTONSÁGRA HELYEZETT HANGSÚLY

13.

kondenzátumok és földgáz (ahol az átszámítás
alapja egy boe hat köbláb földgáznak felel meg)

2.

A KÖRNYEZETRE HELYEZETT HANGSÚLY

14.

KÖZÖSSÉGEINK

17.

boe/d

barrel olajegyenérték/nap

BU

Üzletág

CO2 e

szén-dioxid egyenérték

GHG

üvegházhatású gáz

GRI

Globális jelentéstételi kezdeményezés

HSE

Egészség, biztonság, környezetvédelem

NGLs

földgáz kondenzátum

$M

ezer dollár

$MM

millió dollár

(Global Reporting Initiative, GRI)

A Vermilion tőzsdén jegyzett, nemzetközi kőolaj- és földgáztermelő vállalat.
Székhelyünk Calgary-ban (Alberta, Kanada) található, működési területünk kiterjed
a világ azon kőolaj- és földgázfeltárással és -kitermeléssel foglalkozó területeire, amelyeket stabil
költségvetés és szabályozási irányelvek jellemeznek ebből a szempontból.
Alapvető üzleti tevékenységünk a beszerzés, a feltárás, a kitermelés és a gyártás jellemzőinek
optimalizálása Észak-Amerikában, Európában és Ausztráliában.

2015-BEN A VERMILION VÁLLALAT:
• több mint 20 MILLIÓ BOE KŐOLAJAT ÉS FÖLDGÁZT TERMELT
• több mint 873 MILLIÓ USD NETTÓ BEVÉTELT REALIZÁLT
• 487 MILLIÓ USD ÉRTÉKŰ BEFEKTETÉST HAJTOTT VÉGRE vállalatunk belső
növekedése érdekében

• több mint 283 MILLIÓ USD OSZTALÉKOT FIZETETT A részvényeseinek
• több mint 117 MILLIÓ USD ADÓT ÉS JOGDÍJAT fizetett a működéséhez tartozó illetékességi területeken
• több mint 1,3 MILLIÓ USD ÖSSZEGET FEKTETETT BE KÖZÖSSÉGI
TÁMOGATÁSBA
• közel 26 MILLIÓ USD ÖSSZEGET FORDÍTOTT A KÖRNYEZETVÉDELEMRE

KANADA

FRANCIAORSZÁG

Termelés: 25 598 boe/d

Termelés

12 429 boe/d

Termelés

7559 boe/d

Termelés

2630 boe/d

Személyzet: 289

Személyzet

199

Személyzet

130

Személyzet

13

Nettó bevétel: 292,5 MM USD

Nettó árbevétel 254,5 MM USD

Tartalék: 121 717 Mboe

Tartalék

ÍRORSZÁG

AUSZTRÁLIA

63 612 Mboe

HOLLANDIA

Nettó árbevétel 126 MM USD
Tartalék

16 320 Mboe

5 boe/d

Termelés

6454 boe/d

Termelés

247 boe/d

Személyzet

–

Személyzet

80

Személyzet

10

Tartalék

25 538 Mboe

Nettó árbevétel 162,8 MM USD
Tartalék

17 465 Mboe

Nettó árbevétel 34,9 MM USD
Tartalék

8250 Mboe

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Termelés

Nettó árbevétel 0,1 MM USD

NÉMETORSZÁG

Megjegyzések:
Nettó bevétel = jogdíjakkal csökkentett értékesítés
Személyzet = alkalmazott + szerződéses munkavállaló
Tartalék = igazolt + valószínűsíthető

Nettó árbevétel 3 MM USD
Tartalék

7988 Mboe

3.

HARMADIK ÉVES
FENNTARTHATÓSÁGI
JELENTÉSÜNK
Amikor az Egyesült Nemzetek Szervezete 2015 őszén közzétette a fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseit, minden eddiginél jobban kezdtünk
összpontosítani a nemzetek, a civil társadalom és az üzleti világ közötti
együttműködésre, hogy fenntartható jövőt biztosítsunk az emberek és
bolygónk számára. A felek közötti konferenciára tavaly novemberben került sor
Párizsban, ahol még nyilvánvalóbbá vált az együttműködés fontossága.
A Vermilionnál mindig is elsődleges fontosságú volt számunkra az egészség,
a biztonság, a környezetvédelem és a kiváló pénzügyi eredmények, ám csakis
ebben a sorrendben. Semmi sem fontosabb számunkra, mint közösségeink
és a velünk együtt dolgozók biztonsága, valamint természeti környezetünk
megóvása. Közösségeink bíznak abban, hogy munkánkat felelősségteljes
módon végezzük, mi azonban szeretnénk még többet nyújtani azáltal, hogy
befektetőink, munkatársaink, üzletfeleink és közösségeink is osztozhassanak
velünk sikereinkben.
Az elmúlt évben is tapasztalhattuk az energiaszektorban felmerülő súlyos
gazdasági kihívásokat, mi azonban az ipari visszaesés okozta nehézségek
ellenére is keményen dolgozunk azért, hogy az érdekeltek számára pozitív
eredményeket biztosítsunk. Továbbra is szeretnénk elkötelezettek maradni
jövőképünkhöz, amely fegyelmezett munkavégzésre épülő hosszú távú
növekedést, részvényeseink számára pedig értéknövelést ígér. Ehhez
vállalati munkánkat takarékos, környezetvédelmi és társadalmi szempontból
fenntartható módon végezzük.
Harmadik éves fenntarthatósági jelentésünk közzétételével nagy örömömre
szolgál megosztani Önökkel, hogy milyen további lépéseket tervezünk e
jövőképünk megvalósítása érdekében. 2015-ben a hat legfontosabb vállalati
motivációs tényező közé emeltük az integrált fenntarthatóságot, és vállalaton
belül is kijelöltük azokat a kiválóan teljesítő munkatársakat, akiknek feladata,
hogy még inkább segítsék céljaink elérését. Az „integrált fenntarthatóság”
kifejezés jelképezi azon meggyőződésünket, hogy a Vermilion vállalati
tevékenységének valamennyi területe – gyártóüzemeinktől kezdve, a pénzügyi,
humánerőforrás területeken át, egészen a közösségi kapcsolatokig – legvégső
célkitűzésünket, a még magasabb szintű globális fenntarthatóságot kell, hogy
szolgálja. Tisztában vagyunk azzal, hogy gondos, társadalmi szempontból
felelősségteljesen működő energiaszolgáltató vállalatként hozzájárulunk
közösségeink és a tevékenységünknek helyet adó országok gazdasági és
környezetvédelmi fejlődéséhez. Különösen fontossá vált ez napjainkban,
amikor bolygónk egyre inkább közelít az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdasági modell megvalósításához.
A gyártáshoz szükséges szén földgázzal történő helyettesítése jelentős lépés
ezen energiaátalakulás során, s ezt már számos, vállalatunk szempontjából
érintett országban is elismertek. 2015-ben például a földgázzal közel
1,9 millió tonna üvegházhatású gáz kibocsátását tudtuk ellensúlyozni a
szénalapú energiaforrásokhoz képest. Ezt az értéket 2016-ban még tovább
szeretnénk növelni, hiszen a 2015. végi 60/40 olaj-gáz előállítási arányról 2016.
közepére 50/50 arányú megoszlást sikerült elérnünk. Emellett továbbra is
teszteljük a megújuló energiaforrások új generációjának működését vállalati
tevékenységünk kapcsán, többek között például Franciaországban is, ahol a
geotermikus technológiák felhasználásával teljes mértékben öko-lakóövezeti
komplexumot alakítunk ki. Ugyanakkor már Hollandiában is folynak a
felmérések az ott alkalmazható geotermikus lehetőségekről.

4.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy fenntartható teljesítményünkről
átlátható jelentések útján számoljunk be. Ennek érdekében a 2016-os évet
kiindulásnak tekintjük a 2012 óta gyűjtött adataink elemzéséhez, illetve a
kapott értékeket legfontosabb érdekelt feleinktől, így befektetőinktől és a
társadalomtudatos befektetési szervezetektől kapott visszajelzéshez, valamint
az ipari normákhoz viszonyítjuk. Ennek folyományaként pedig idén ősszel
szeretnénk alkalmazni a klímaváltozással kapcsolatos irányelvet, a tudományos
alapokra épülő célmeghatározó megközelítéseket, jelentéstételi folyamatainkat
pedig szeretnénk még hasznosabbá alakítani érdekelt feleink számára. Ezek
rendkívül fontos feladatok, vállalatunk pedig időt és erőforrásokat nem
kímélve hajt végre minden szükséges lépést ahhoz, hogy sikerrel zárjuk ezt a
folyamatot. Kérjük, Ön is kövesse nyomon a fenntarthatósági programunkkal
kapcsolatos közleményeinket e fontos területek kapcsán.
A Vermilionnál tisztában vagyunk azzal, hogy az olaj- és gázszektor
alapvetően fontos szerepet játszik az ENSZ fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos célkitűzéseinek elérésében, különösen az energiaforrásokat és
a környezetvédelmet érintő problémák kapcsán. Szeretnénk kiemelkedő
szerepet vállalni e törekvésekben. Mindezt nem önös érdekből tesszük,
hanem azért, mert úgy véljük, hogy egy nemzetközi, megfelelő irányítás alatt
lévő vállalat számára ez a helyes lépés. Célkitűzéseink teljesítése érdekében
egyértelmű elvárásokat fogunk megfogalmazni mind eredményeinkre, mind
azok elérési módjára vonatkozóan. Büszkék vagyunk arra, hogy vállalatunk
kiemelkedően nagy hangsúlyt fektet az integrált fenntarthatóságra, és
reméljük, hogy az idei 2016-os fenntarthatósági jelentés még egyértelműbbé
teszi a Vermilion küldetésének e fontos részére vonatkozó elkötelezettségünket.
Végül pedig arra kérem Önöket – mint érdekelt feleket -, hogy osszák meg
velünk őszinte visszajelzésüket a jelentés, illetve általános erőfeszítéseink
kapcsán. Arra is bátorítom Önöket, hogy csatlakozzanak a globális
fenntarthatóság iránti elkötelezettségünkhöz.
Tisztelettel:

Anthony Marino
vezérigazgató

FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS MEGKÖZELÍTÉSÜNK
Erkölcsi és jogi kötelezettségünk, hogy oly módon
tevékenykedjünk, amely megvédi munkatársaink
és közösségeink egészségét és biztonságát,
felelős védelmet nyújt a környezet számára,
továbbá tisztességesen és tisztelettel kezeli
munkatársainkat, partnereinket és beszállítóinkat.

Igazgatótanácsunk, valamint ügyvezetői és vezetőségi csapataink
megítélése szerint az érdekelt felek elvárásai létfontosságúak a
Vermilion sikere szempontjából. Célokként épülnek be a stratégiai
hosszú távú jövőképünkbe, az éves tervezés szempontjából
kötelezettségvállalásként azonosítjuk be azokat, és negyedévente
értékeljük a kötelezettségvállalások terén elért haladást.
Hiszünk abban, hogy ez a megközelítés folyamatosan hozzájárul ahhoz,

Feltárási és termelési tevékenységünk lehetséges hatásaiban számos
érdekelt fél érintett, akik azt az elvárást támasztják a Vermilionnal

amiért a Vermilion a befektetők, a munkavállalók, a partnerek és a
közösségek első számú választása.

szemben, hogy felelős és etikus módon, következetesen jó pénzügyi
eredményeket érjen el.

Kötelezettségvállalásaink teljesítése érdekében
a fenntarthatósági irányelvünk által biztosított
keretre építünk, amely az üzletvitelünk összes aspektusába
beépíti a fenntarthatóságot az alábbi öt fő területen:
1.		 IRÁNYÍTÁS ÉS ETIKA
2.		 GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY
3.		 DOLGOZÓK

A
FENNTARTHATÓSÁGGAL
KAPCSOLATOS
JÖVŐKÉPÜNK
A Vermilion Energy Inc. felelős kőolaj- és földgáztermelő
vállalatként következetesen hosszú távú értéket biztosít
részvényesei számára, mivel az érdekelt felek által az

4.		 EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

iparágunkban modellként elismert társadalmi, gazdasági

5.		 KÖZÖSSÉGEK

működünk.

és környezetvédelmi szempontból fenntartható módon

5.

A JELENTÉSÜNKRŐL
A Vermilion fenntarthatósággal kapcsolatos lényeges kérdéseinek beazonosítása érdekében először értékláncunk
főbb elemeit mutatjuk be.
Ezután a fő érdekelt feleket azonosítjuk, és az ügyeket a jelentőségük, továbbá a Vermilionra vagy érdekelt feleire gyakorolt várható hatás alapján
rangsoroljuk. Majd a GRI G4-es keretének segítségével kifejlesztettük a fontossági mátrixot, és kiválasztottuk azokat a fenntarthatósági jelentésben
megtárgyalandó kérdéseket, amelyek mind az ügyfelek, mind az érdekelt felek szempontjából magukban hordozzák a jelentős hatással bíró
következmények potenciálját.

1. LÉPÉS ÉRTÉKLÁNCUNK
A Vermilion tevékenységei átfogó értékláncot befolyásolnak, amelyek összekötik a mindennapi életünkhöz
kapcsolódó legfontosabb tevékenységeket, így a szállítást, a gyártást és a fűtést a petrolkémiai erőforrásokkal, és ezáltal hozzájárulnak a globális
gazdaság erejéhez és stabilitásához.

FELTÁRÁS

TERMELÉS

ELLÁTÁS

SZÁLLÍTÁS

Hogyan azonosítjuk be,

A külső szerződéses

Hogyan termeljük ki a

Hogyan szállítja

elemezzük és fejlesztjük

megbízottak,

kőolajat és a földgázt,

és forgalmazza a

az új lehetőségeket a

beszállítók, a vállalati

valamint a kapcsolódó

termékeinket a Vermilion,

kőolaj- és földgázfeltárás

munkánk során

melléktermékeket

ideértve a termékek

terén

felhasznált anyagok és

működési területeinkről,

további szállítását egészen

szakértelem, a feltárástól

beleértve a kőolaj- és

a végfelhasználóig

egészen a helyreállításig

földgáz-erőforrásaink

TERMÉKFELHASZNÁLÁS
Ügyfeleinket a midstream
és downstream
szegmensbe tartozó
finomító üzemek, továbbá
az ezek tevékenységeinek
eredményeként létrejött
termékeket felhasználó

fejlesztésének teljes

vállalatok és egyéni

életciklusát

fogyasztók jelentik

2. LÉPÉS FŐ ÉRDEKELT FELEINK

BEFEKTETŐINK

Igen nagy a valószínűsége annak, hogy munkavállalóinkat, partnereinket,
beszállítóinkat, befektetőinket és a tevékenységi területünkön található

negatívan és hosszú távon befolyásolhatja ezeket a csoportokat.
Másfelől ezek a csoportok többféleképpen befolyásolják üzletünket és
tevékenységeinket, többek között például azzal, hogy tőkét biztosítanak
tevékenységeink finanszírozására, továbbá rögzítik a biztonsággal és a

KÖZÖSSÉGEK

környezeti és/vagy társadalmi teljesítmény terén elért sikertelenségünk

PARTNEREK
ÉS BESZÁLLÍTÓK

közösségekhez tartozókat közvetlenül érintik tevékenységeink. A gazdasági,

környezeti teljesítménnyel kapcsolatos elvárásokat. Az elvárások teljesítése
kulcsfontosságú a működésünkre és a termelés növelésére adott társadalmi
engedély fenntartása terén. Ezáltal rendszeresen és folyamatosan be kell
vonnunk az érdekelteket.

6.

SZEMÉLYZET

3. LÉPÉS A FONTOSSÁGI MÁTRIXUNK
A Vermilion vállalatra vonatkozó problémák azonosítását követően kategorizáltuk, hogy magas, közepes vagy alacsony szintű hatást fejtenek-e
ki a Vermilion vállalatra, továbbá, hogy magas, közepes vagy alacsony szintű hatást jelentenek-e az érdekelt csoportjaink szemszögéből.
Fontos megjegyezni, hogy a fontossági sorrendnek ebből a szemszögből történő megállapítása nem a társadalmi fontossággal kapcsolatos
megítélést tükrözi. Például az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések jelentős aggodalomra adnak okot, azonban a Vermilion vállalatra és
az érdekeltekre gyakorolt hatásuk alacsony szintűnek tekinthető, mivel olyan országokban tevékenykedünk, ahol hathatós törvények és
végrehajtási intézkedések szabályozzák ezeket a kérdéseket.

MAGAS

Etika és irányítás

Szabályozási keretrendszerek
Biológiai sokféleség, anyagok

Víz, energia, kibocsátás, hulladék és kiömlés
Munkavállalói elkötelezettség

KÖZEPES

Közösségi támogatás
Diverzitás

Ellátási
lánc

Emberi jogok

Működési hatékonyság

Technológia és innováció

ALACSONY

ÉRDEKELTEK BEFOLYÁSA VAGY AGGÁLYA

Biztonságosság
Gazdasági hatás

ALACSONY

KÖZEPES

MAGAS

A VERMILION VÁLLALATRA GYAKOROLT JELENLEGI ÉS LEHETSÉGES HATÁS

4. LÉPÉS MIRŐL SZÓL A JELENTÉS
A fontossági mátrix segítségével beazonosítottuk azokat a nagy hatású kérdéseket, amelyeket részletesen tárgyalunk a fenntarthatósági
jelentésünkben. Ezeket az alábbi táblázatban mutatjuk be a főbb alkotóelemeikkel együtt:

BIZTONSÁGOSSÁG

GAZDASÁG
HATÁS

ETIKA
ÉS INTEGRITÁS

KÖRNYEZETVÉDELEM

ALKALMAZOTT
ELKÖTELEZŐDÉS

Személyi
egészségvédelem
és biztonság

Gazdaság

Etika és integritás
Teljesítmény

Energiafogyasztás

Foglalkoztatás

Folyamatbiztonság

Tartalék

Irányítás

Üvegházhatásúgázkibocsátás

Képzés és oktatás

Közösségi beruházás

Korrupció tilalma

Vízfelhasználás

Elfolyó víz és hulladék,
a kiömlő folyadékot is
ideértve

7.

VEZETŐSÉGÜNK
VÁLLALATI ETIKAI KULTÚRA

KIVÁLÓSÁG

Az igazgatótanácsunkat alkotó férfiak és nők bizonyított vezetői képességekkel

BIZALOM

rendelkeznek, iránymutatást adnak vezetőinknek, gondoskodnak a munkatársak és a

TISZTELET

folyamatok folyamatos integritásáról, ellenőrzik a kockázatkezelést, és olyan módon
irányítják a vállalatot, hogy teljesítsük küldetésünk, amelyben azt tűztük ki célul, hogy

FELELŐSSÉG

kiváló nyereséget termeljünk befektetőink, munkavállalóink, partnereink és azon
közösségek részére, ahol működünk.
Minden igazgatónk és tisztségviselőnk tudatában van annak, hogy bizalmi
kötelezettséggel tartozik a Vermilion és az érdekeltek felé, többek között a

ALAPÉRTÉKEINK VEZÉRLIK
AZT, HOGY MIT ÉS HOGYAN
TESZÜNK

kötelezettséget az iránt, hogy becsületesen és jóhiszeműen járnak el. Üzleti
magatartási és etikai kódexünk globális szinten felvázolja az irányadó elvek
keretrendszerét az igazgatók, a tisztségviselők és a munkavállalók számára, támogatja
alapértékeink megszemélyesítését és bemutatja az etikus üzleti gyakorlatokat.

A VEZETŐSÉGÜNK ELISMERÉSEI
Az olyan szervezetek, mint a The Globe and
Mail (Board Games), Canadian Coalition
for Good Governance és a Brendan Wood
International elismerésben részesítették
a Vermilion vállalatot a vezetés terén
megvalósított magas szintű normákért.

2016. március 1-jével bejelentettük az igazgatótanács és a felsővezetők által vállalt hosszú távú sikerességi programhoz szükséges módosításokat.
Mr. Lorenzo Donadeo, a Vermilion társalapítója és volt elnök-vezérigazgatója az igazgatótanács elnöke lett, Mr. Anthony Marino (volt elnök és
ügyvezető igazgató) elnök-vezérigazgatói kinevezést kapott. Mr. Larry Macdonald, aki független igazgató és igazgatótanácsunk elnöke 2003 óta,
főigazgatói kinevezést kapott. Az igazgatótanács működési irányelvei szintén módosultak, így mostantól egyértelműen tükrözik azon célunkat,
hogy független igazgatótanácsi elnök kerüljön kinevezésre, illetve, ha az elnök nem független, egy független főigazgató segítse munkáját.
2016. május 6-tól kezdődően az igazgatótanács kilenc igazgatóból és egy vállalati titkárból áll. A kilenc igazgató közül hét (78%) függetlennek
minősül, és két (22%) női tagunk is van. Mr. Anthony Marino és Mr. Lorenzo Donadeo nem független igazgatók.
A vezetőség felépítése szerint egyszintű rendszer; a Vermilion soha nem rendelkezett olyan végrehajtó bizottsággal, amely felhatalmazással
rendelkezik arra, hogy az igazgatótanács többi része nélkül döntést hozzon.

NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG
A Vermilion helyes irányítási szabványokat követ saját nemzetközi leányvállalatainál, és független igazgatókat nevezett ki a különböző
leányvállalatai igazgatótanácsának élére. A nemzetközi vezetésben összességében 12 független igazgatónk dolgozik, 11 férfi és egy nő.
Nemzetközi leányvállalataink igazgatótanácsai kétszintű rendszerben működnek, és nem ügyvezető igazgatók, illetve alkalmazotti képviselők
egyaránt részt vesznek benne.

8.

KOCKÁZATFELÜGYELET
Felelős vállalatként a hatékony kockázat- és válságkezelés kulcsfontosságú a Vermilion számára. Az üzleti
tevékenységgel összefüggő kockázatokkal – többek között a gazdasági, környezeti és társadalmi kockázatokkalkapcsolatos tudatosság és azok hatékony kezelése az igazgatótanáccsal kezdődik.
A négy bizottságon keresztül az igazgatótanács negyedévente
függetlenül felülvizsgálja a Vermilion kockázat-azonosításának és
-kezelésének hatékonyságát. Mindezt az ügyvezetői csapat váltja
tettekre a kapcsolódó irányelvek és eljárások megvalósításával.

Munkatársaink is fontos szerepet játszanak a potenciális kockázati
területek azonosításában. A visszajelzésről értesül a vezetőségi
csapat, amely értesíti a személyzetet az aggályokra adott válaszairól,
ötleteiről és a felmerült javaslatokról. A személyzet jelentős horderejű
visszajelzéséről is értesítik az igazgatótanácsot.

A VERMILION VÁLLALATI
KOCKÁZATIRÁNYÍTÁSI FOLYAMATA
(A Coso ERM keretrendszer alapján)

9.

MUNKATÁRSAINK
ÚGY VÉLJÜK, HOGY SZILÁRD VÁLLALATI KULTÚRÁNK JÁTSSZA AZ EGYETLEN,
LEGFONTOSABB SZEREPET HOSSZÚ TÁVÚ SIKEREINKBEN.
Vállalati kultúránk befolyásolja azt, hogy mit és hogyan teszünk, ezért összpontosítunk az alábbiakra:
• Megőrizzük kultúránk főbb elemeit, és megtaláljuk annak módját, hogy megőrizzük munkatársaink szilárd elkötelezettségét és elégedettségét.
• Egyedülálló karrierfejlesztési lehetőséget kínálunk, amely elsőrendűen elősegíti a tehetséges szakemberek vonzását és megtartását.
• A rugalmasság elősegítésével képesek vagyunk kezelni és elfogadni munkatársaink sokszínűségét.
• A jelenlegi és a jövőbeli igényeknek való megfelelés érdekében proaktív módon járunk el üzletvitelünk erőforrás-finanszírozása terén.
Hiszünk abban, hogy vállalati kultúránk támogatása és megóvása elősegíti a legjobb szakemberek legjavának vonzását és megtartását. Sikeres
erőfeszítéseinket leginkább a folyamatosan alacsony szintű önkéntes fluktuációs arány jelzi, amely évről évre az iparági ráta alatt marad.

FLUKTUÁCIÓS ARÁNY – 2015

MUNKAERŐ ÜZLETI EGYSÉGENKÉNT

2%

6

1%
KANADA

5

5.5

4
3

11%
40%

18%

2

HOLLANDIA
AUSZTRÁLIA

2.3

NÉMETORSZÁG

1

28%

0

VERMILION

EGYESÜLT ÁLLAMOK

IPARÁGI ÁTLAG

2015-ben önkéntes fluktuációs arányunk 2,3% volt
(a 2014-es 3,5%-hoz képest) az ágazat 5,5%-os átlagához
viszonyítva. (Forrás: 2014 Mercer TCS Results)

10.

FRANCIAORSZÁG

Munkaerőnk 41%-át Észak-Amerikában, 48%-át Nyugat-Európában
és 11%-át Nyugat-Ausztráliában foglalkoztattuk.

A 2015-ÖS ÉV RÖVID ÁTTEKINTÉSE
2015. december 31-re csapatunk világszerte 721 taggal rendelkezett, míg ez a szám 2014.
december 31-én még csak 690 volt. Állandó jelleggel foglalkoztatott munkavállalóink
száma munkaerő-állományunk közel 72%-át teszi ki.

A MUNKAERŐ LEBONTÁSA TERÜLET ÉS NEM ALAPJÁN
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Bár jelenleg még nem vezettünk be hivatalos irányelvet a nők
irányítási és vezetői pozíciókban való részvételére vonatkozóan,
igazgatótanácsunk jelenlegi kilenc igazgatója közül két tag (22%)
nő, és megnevezett ügyvivőink esetében minden öt főből egy fő
nő (20%). 2015-ben a Vermilion vezetői pozícióinak 18%-át nők
töltötték be.
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Kanadában és Franciaországban hét egymást követő évben
felkerültünk a Great Place to Work Institute® Legjobb munkahelyek
listájára. Ezenfelül már harmadik éve szerepelünk a hollandiai Legjobb
munkahelyek listán is: Idén a németországi Legjobb munkahelyek
listáján is megjelentünk, illetve, ez volt az első évünk, hogy
bekerültünk a Legjobb munkahelyek regionális versenyébe is.
Az értékelések alapját az Institute kétszintű megközelítése képezi,
amely egyrészt a vállalati kultúránk független értékeléséből, másrészt
pedig az alkalmazottainknak az Institute felmérésére adott bizalmas
válaszaiból áll.
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ELKÖTELEZETTSÉGÜNK A HSE IRÁNT
A Vermilion számára a legfontosabb, hogy üzletvitelünket
úgy folytassuk, hogy az garantálja munkatársaink és
a tevékenységeink által közvetlenül vagy közvetetten
érintett személyek egészségét és biztonságát.

HSE: MINDENHOL. MINDEN NAP. MINDENKINEK.
Tudjuk, hogy egyértelmű kapcsolat áll fenn a kiváló HSE
teljesítmény és a kedvező üzleti teljesítmény között.

Megszilárdítjuk erőfeszítéseinket, és figyelmünket az általunk a HSE teljesítmény öt
fő alappillérének tekintett elemekre összpontosítjuk, mivel hiszünk abban, hogy ez
fokozza a HSE prioritásaink előmozdítására vonatkozó képességeinket és csökkenti
kockázatunkat, ami másfelől viszont segítséget nyújt számunkra a munkatársaink
és a köz biztonságának, a környezetvédelemnek és az elsőrendű üzleti eredmények
elérésének garantálásában.
Az öt fő HSE alappillérünk:
• HSE kultúra
• Kommunikáció és tudásmenedzsment
• Technikai biztonságirányítás
• Váratlan események megelőzése
• Működés felügyelete és fenntarthatóság

A HSE-vel kapcsolatos víziónk,
hogy teljesen integráljuk a HSE-t
mindennapi üzleti életünkbe
és vállalati kultúránkba, ezáltal
egy balesetmentes munkahelyet
létrehozva.
A HSE terén 2015-ben elért
teljesítményeink jó mutatói a HSEjövőképünk megvalósítása felé tett
előrelépésünknek. Néhány példa az
elért teljesítményeinkre:
12.

HSE KULTÚRA
• A legfontosabb célkitűzésekre és
a mérhető tevékenységekre a HSE
kultúra öt kulcsfontosságú területén
koncentrálunk: a kommunikáció
és tudásmenedzsment, a technikai
biztonságirányítás, a váratlan események
megelőzése, valamint a működés
felügyelete és a fenntarthatóság körül
• Vállalaton belüli HSE vezető vállalat belső
képzési programunk kidolgozása
• A teljesítmény alapú HSE vezetői
kompetencia bevezetése

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS
TUDÁSMENEDZSMENT
• Vezető vállalatként elismerve
a klímaváltozással kapcsolatos
területeken (2015) a CDP által
• Folyamatosan fejlesztettük, közzétettük
és mértük a vezető és az elmaradást jelző
legfontosabb HSE teljesítménymutatókat,
és intézkedéseket tettünk ezek kapcsán
• Folytattuk a kompetencia- és képzési program
kidolgozását és bővítését

A BIZTONSÁGRA HELYEZETT
HANGSÚLY

JELENTENEDŐ BALESETEK GYAKORISÁGA
ÖSSZESEN ÉS KIESETT MUNKAIDŐT
EREDMÉNYEZŐ BALESETEK
(200 000 MUNKAÓRÁRA LEVETÍTVE)

Az, hogy a hangsúlyt a biztonságorientált vállalati kultúra
elősegítésére helyezzük, kiválóan tükröződik a HSE mantránkban:

1.6

„HSE: Mindenhol. Minden nap. Mindenkinek.” A fókusz a

1.4

vezetőségtől indul és a vállalat teljes egészét áthatja.

1.2
1.0

Az egészség-, biztonság- és környezetirányítás terén elért teljesítményünket egy
sor olyan vezető mutató segítségével ellenőrizhetjük, amelyeket a munkahelyen
alkalmazott veszélyazonosítási és kockázatcsökkentési intézkedések ellenőrzésére
vezettünk be. Ezek közé tartozik a vállalkozók megfigyelése, a veszély beazonosítása,
a helyszíni ellenőrzés, a vezetőség és a személyzet részvétele a biztonsági
értekezleteken és a telephelyeken tett látogatás.
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A HSE programunk hatásosságának értékelésére használjuk az elmaradást jelző
mutatókat, azaz a jelentendő balesetek számát, a kiömlések számát és a kiömlött
folyadék mennyiségét, amelyeket ezt követően visszakövetünk, mivel részét
képezik a biztonságos és egészséges munkahely létrehozására vonatkozó proaktív
megközelítésünk visszacsatolási láncának.
2015-ben elértük, illetve adott esetben túlteljesítettük legfontosabb mérőszámaink
95%-át a vállalati egységek szintjén, és számos vállalati egység messze túlteljesítette
egyéni célkitűzéseit. Vállalatként legfontosabb teljesítménymutatóink (Key
Performance Indicator, KPI) 100%-át sikerült teljesítenünk.
Hiszünk abban, hogy a fontos dolgokat mérni kell, éppen ezért követjük nyomon
a legfontosabb teljesítménymutatókat a biztonság kapcsán is, így még többet
tehetünk azért, hogy a balesetek számát nullára csökkentsük. Különös figyelmet
fordítunk a kiesett munkaidőt eredményező balesetekkel (Lost Time Incident, LTI)
kapcsolatos adatokra, és hiszünk abban, hogy a 2014-es LTI eredményünk csak
egyszeri véletlen volt, a 2015-ös eredményekkel pedig újra visszaállhatunk a régi
kerékvágásba. Ezenkívül a vállalatnál tapasztalt LTI események kevésbé voltak
súlyosak, mivel érintett dolgozóink rövid időn belül folytathatták munkájukat.
Biztonságmenedzsment folyamataink részeként teljes körűen kivizsgáljuk valamennyi
balesetet és a majdnem balesetet okozó körülményeket, és megtesszük a szükséges
lépéseket. A folyamatos teljesítménynövelés érdekében a tanulságokat vállalatunk
minden tagjával megosztjuk.
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BIZTONSÁG MINDENKINEK
Külső beszállítóinktól is elvárjuk a HSE minősítés megszerzését,
mielőtt bármilyen karbantartási munkálatot kezdenének.
Ezáltal biztosíthatjuk, hogy a vállalat olyan HSE programmal
rendelkezik, amely megfelel követelményeinknek, illetve adott
esetben akár még többet is nyújthat. Rendszeresen ellenőrizzük
beszállítóinkat annak biztosítása érdekében, hogy betartják a
Vermilion HSE gyakorlatait, eljárásait és szabályait.

TECHNIKAI
BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁS

VÁRATLAN ESEMÉNYEK
MEGELŐZÉSE

MŰKÖDÉS FELÜGYELETE ÉS
FENNTARTHATÓSÁG

• Célnak megfelelő folyamati
kockázatelemzési norma kidolgozása
• Biztonságtechnikai és eszközintegritáskezelő rendszereink folyamatos fejlesztése
és életbe léptetése

• Mindenre kiterjedő veszélyfelismerési és
kockázatkezelési program a halálos kockázatot
jelentő területeken
• Továbbra is folytatjuk a kockázatkezelésre
irányuló erőfeszítéseket a részletesebb
katasztrófa-elhárítási tervek kidolgozásán túl.

• A lízingbe vett kutak és létesítmények tervezett és
irányított leszerelésével, termelésből való kivonásával
és helyreállításával csökkentjük a hosszú távú
környezetvédelmi kötelezettségeket.
• Hulladékkezelés a hulladék csökkentése,
újrafeldolgozása és hasznosítása segítségével
• Kísérleti programokat és a vizsgálatokat hajtunk
végre egy új technológia megvalósítása során,
a környezetvédelmi teljesítmény javítása és a
műveletek hatásának csökkentése érdekében.
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A KÖRNYEZETRE HELYEZETT HANGSÚLY
Arra törekszünk, hogy vállalatunkat környezetvédelmi szempontból a lehető legfelelősségteljesebb módon
működtessük.
A kategóriájában legjobb HSE követése iránti elkötelezettségünk egyúttal elkötelezettséget jelent aziránt is, hogy minden tevékenységünkben
folyamatos fejlesztésre törekedjünk. A fenntarthatóságra gyakorolt hatásaink érdemi nyomon követését és megértését szolgáló folyamatok
kiépítésének folytatása mellett elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy lehetőség szerint olyan folyamatokat alkalmazzunk, amelyek csökkentik
a környezetre gyakorolt hatásunkat.

A KÖRNYEZETVÉDELMI GAZDÁLKODÁSRA HELYEZETT
HANGSÚLYUNK NÉGY JELENTŐS, FOLYAMATOS
FEJLESZTÉSRE SZORULÓ TERÜLETET EMELT KI:
1. Energiahatékonyság
Hisszük abban, hogy az energiahatékonyság és a működési hatékonyság
kéz a kézben jár, mindemellett segít a szénlábnyomunk minimálisra
csökkentésében is. Számos dolog hat ösztönzően az kibocsátáscsökkentést célzó tevékenységeinkre, többek között a szabályozói
követelmények és szabványok teljesítése, a munkavállalói elkötelezettség
és a pénzügyi optimalizálási számítások.

ÜVEGHÁZHATÁST OKOZÓ GÁZOK
KIBOCSÁTÁSÁNAK INTENZITÁSA (C0 e per boe)
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2.	
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentése
2015-ben csökkentettük bruttó üvegházhatásúgáz-kibocsátásunkat,
ugyanakkor növeltük termelékenységünket. Mindez az egy gyártási
egységre jutó kibocsátási intenzitásunk csökkenését jelzi. Ezt a sikert
energiahatékonysági programunknak, a kibocsátás csökkentésére
irányuló kezdeményezésünknek, valamint azon működési struktúránknak
köszönhetően értük el, amely biztosítja a termelés maximalizálását,
ugyanakkor csökkenti környezetvédelmi lábnyomunk hatását és az
energiafogyasztás intenzitását.
Míg termelésünk 2014-ről 2015-re 11%-kal nőtt, a Vermilion bruttó
kibocsátási profilja ugyanezen időszak alatt 11,5%-kal csökkent. Ezen
abszolút redukálás 24%-os csökkenést jelent a kibocsátási intenzitás terén.
2015-ben az 1-és 2-es hatályú bruttó kibocsátásunk 9%-kal csökkent.
A 2015-ös 1-es és 2-es hatályú kibocsátással összehasonlítva 93 020
tCO2e kibocsátást sikerült megelőznünk. Ezen értékből 53 168 tCO2e
közvetlenül kapcsolódik a kanadai és franciaországi kibocsátást csökkentő
projektekhez, a fennmaradó érték pedig az olaj és gáz hatékonyabb
előállításának köszönhető.

3. A vízhatékonyság maximalizálása
Arra törekszünk, hogy minden lehetséges esetben csökkentsük
ivóvízfogyasztásunkat. A teljes 2015-ös Fenntarthatósági jelentésünk
Teljesítménymutató részében bemutatjuk a vízhasználatunkra vonatkozó
fő teljesítménymutatóinkat. A mutatók tartalmazzák a forrás általi
vízvételezést, továbbá a újra feldolgozott és újrahasznált víz százalékos
arányát és térfogatát.

4. Törődünk a földdel
Tisztában vagyunk azzal a kötelezettségünkkel, hogy gondos gazdái
legyünk a földnek.
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KÖZVETLEN: 1.
HATÁSKÖR

2013

2014
KÖZVETETT: 2.
HATÁSKÖR

AZ ÜVEGHÁZHATÁST OKOZÓ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE
A GEOTERMIKUS ENERGIA SEGÍTSÉGÉVEL
2015-ben 30 éves partneri együttműködést írtunk alá egy francia területfejlesztővel, hogy egy újonnan tervezett öko lakóövezeti komplexum 450
háztartását lássuk el a geotermikus hővel. A dél-franciaországi La Teste Közösségben elhelyezkedő öko lakóövezeti komplexum építése 2015-ben kezdődött
és várhatóan 2018-ban fejeződik be.
ÖKO SZOMSZÉDSÁG
Így fog működni:
• A Vermilion kőolajat termel ki az (Aquitaniai-medence
részét képező) Arcachon-medencében található három
olajmezőről: a Les Mimosas, Les Pins és Les Arbousiers
mezőkről. A termelést egy központi battériába gyűjtjük,
ahol naponta körülbelül 1000 m3/nap mennyiségű 70
fokos víz termelődik az olaj mellett.

• A battéria hőcserélővel történő
felszerelése lehetővé teszi, hogy a
termelt vízből előállított energia
eljusson az öko lakóövezetbe, ezáltal
a lakások fűtési igényének körülbelül
70%-át biztosítva.

TÁROLÓ

Fűtés

60 °C

30 °C
HŐCSERÉLŐ

1000 m3/d 70 °C-on

TERMELŐ KUTAK

TUDTA?
A tömegközlekedés közelsége döntő tényező akkor, amikor az irodalétesítményeink helyszínéről döntünk, ez ugyanis
segít a szénlábnyomunk csökkentésében. Perthben dolgozó munkatársaink háromnegyede gyalog, kerékpárral vagy a
tömegközlekedés segítségével jut el a munkahelyére!

GEOTERMIKUS SZAKÉRTELMÜNK KIAKNÁZÁSA
2014 februárjában értesítettük a Holland Gazdasági Minisztériumot, hogy a Vermilion felszíni, HSE és fúrási szakértelmének kiaknázásával segítséget
szeretnénk nyújtani abban, hogy helyi geotermikus projekteket fejlesszünk ki a tevékenységeinknek otthont adó helyi közösségek javára, továbbá
együttműködést kívánunk kialakítani a szomszédunkban lévő kereskedelmi és ipari vállalatokkal.
A jelen időpontig arra összpontosítottuk tevékenységeinket, hogy az Észak-Holland tartományban fekvő három kimerült gázkutat geotermikus
kísérleti projektté alakítsuk át a regionális üzleti park fejlesztésének támogatása érdekében. Mostanáig közel 100 000 eurót fordítottunk erre a
kötelezettségvállalásunkra, és jelenleg a megvalósíthatósági vizsgálat végrehajtási fázisába értünk, reményeink szerint pedig 2016-ra ez a kísérleti
projekt a kivitelezési fázisba lép. Ezen projekt kapcsán terveink szerint 2020-ig fogunk dolgozni, amely a kibocsátás és az energiafelhasználás
csökkentése iránti hosszú távú elkötelezettségünket jelképezi.
Az új potenciális gázlelőhelyek esetében a geotermikus értékelési terveket is elkészítjük, ezáltal egyetlen fúrási művelettel felmérhetjük a földgázkitermelésre és a geotermikus energia előállítására vonatkozó lehetőségeket. Hiszünk abban, hogy a földgáztermelés és a geotermikus lehetőségek
tervezésének és fejlesztésének egyetlen műveletbe ötvözése tiszta előnyt jelent az összes érdekelt fél részére, mivel végeredményként sokkal
természetesebb, földgázzal és geotermikus energiával kapcsolatos lehetőségekhez jutunk, amelyek egyaránt szolgálják a helyi és az országos szintű
érdekelt felek érdekeit is.

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEINK
Többféleképpen is beépítettük az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákat a Vermilion stratégiájába:
• A kategóriájában a legjobb HSE-re helyezett
hangsúlyunk arra ösztönzi a vezetőséget, hogy
támogassa azokat a programokat, amelyek növelik
a környezeti teljesítményünket, és képessé teszik
munkatársainkat arra, hogy változtatásokat
léptessenek életbe a működés terén.
• Minden üzleti egységünk elkötelezett az
összes szabályozási rendszer által támasztott
követelmények teljesítése iránt.

• Módosítottuk projektirányítási
keretrendszerünket, amely mostantól
tartalmazza a fenntarthatóság és a
klímaváltozás szempontjait is – ideértve a
szabályozói változásokat, a vízfelhasználást,
a kibocsátások és a szénlábnyom
csökkentését –, hozzájárulva ezáltal
az ökoszisztéma töredezettségének
csökkentéséhez.

• Minden évben megvizsgáljuk és
újraértékeljük az éghajlatváltozáshoz
kapcsolódó kockázatokat és
a tevékenységünkre kifejtett
lehetséges globális hatásokat, többek
között a tengerszint emelkedését,
a szénadóztatási rendszereket
és a szén-dioxid megkötésére
vonatkozó követelményeket.

2014-ben és 2015-ben számos jelentős üzleti döntés született a kibocsátás csökkentése érdekében. Például pontosan meghatároztuk Saskatchewan
délkeleti részében megszerzett létesítményekben szükségesen végrehajtandó módosításokat, amelyek középtávon lehetővé teszik a Vermilion 2014es kibocsátási szintjeinek jelentős (50%-os) csökkentését (2020). Ennek részeként sor került egy jelentős tőkebefektetésre is a saskatchewani üzemünk
kapcsán, egy gázüzem projekt befejezésének finanszírozásához partnerek bevonásával, amely lehetővé teszi a földgázkonzerválást a régióban.
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A KÖRNYEZETRE HELYEZETT HANGSÚLY
FRANCIAORSZÁG
2015 augusztusában a Parentis-tavon útjára bocsátottuk új hajónkat, a Pelikánt, amellyel minimálisra csökkenthetjük
vállalatunk tevékenységének hatását környezetünk és működési területünk szempontjából. Ez a hajó növelni fogja
jelenlétünket és ellenőrzési lehetőségeinket a tavon, ugyanakkor nagyobb intervenciós hatékonyságot biztosít majd.
Környezetvédelmi szempontokból a motorok megfelelnek a legmodernebb szabványoknak és előírásoknak. Mindez
csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a hajósodor okozta áramlatot, így nagyobb nyugalmat biztosíthatunk az
ottani halászok és a hajósok számára.

ALBERTA, KANADA
A Vermilion Pembinában található lépcsőzetesen rétegzett kutatási területe vízszintes kutakat használ, ami segít a
felszíni lábnyomunk csökkentésében. Általában egyetlen felszíni helyszínről vagy függesztékes alapról irányítjuk ezeket
a kutakat, egyetlen helyről legfeljebb nyolc kutat fúrva. A függesztékes fúrás csökkenti a kút telephelyének, a felszíni
létesítményeknek, a csővezetékeknek és az utaknak a levegőben való kiterjedését. Mindezt úgy szemléltethetjük, hogy
amíg a függőleges fúrási felszín kutanként körülbelül 1,7 hektárra, addig a nyolc kutat tartalmazó függesztékes felszín
mindössze kutanként 0,5 hektárra van hatással.

HOLLANDIA
A Vermilion minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet az integrált fenntarthatóságra, amit a legnagyobb
szervezetekkel, például a Deltával való folyamatos üzleti kapcsolatunk is bizonyít. Északi régiónkban – például
Hollandiában – három különböző szolgáltató számára is meghirdettük energiaellátási pályázatunkat, és a Deltát találtuk
a legmegfelelőbb szolgáltatónak. Ezen üzleti kapcsolat által jelentős mértékben sikerült csökkentenünk a Vermilion
kibocsátását azáltal, hogy a (3 szolgáltató közül a) legnagyobb szolgáltatótól szerezzük be a 100%-ban zöld energiát,
amely várhatóan mintegy 91%-kal csökkenti majd a 2-es hatályú kibocsátást a vállalati egységben (várhatóan mintegy
35 990 tCO2e). Ezen energiavásárlási szerződés 2016-ban lépett hatályba.

AUSZTRÁLIA
2015 végén a Wandoo Field területén tengermegfigyelési műveleteket indítottunk el. Ennek keretében távirányítású
járművek (remotely operated vehichle, ROV) segítségével igyekeztünk megismerni a környező epifaunát, sor került víz- és
lerakódás-mintavételre, és sikerült jobban megismernünk a Wandoo terület lenyűgöző ökoszisztémáját is: bázisunkon
lencsevégre kaptunk számos halfajt, teknősöket, cápákat és rájákat. Megfigyelhettük a zátonyok élővilágát: korallokat,
tengeri szivacsokat, kagylókat és más puhatestűeket is. A régió legjelentősebb érdekelt feleként a Vermilion felelősséggel
tartozik a szélesebb közösségért abban, hogy segítséget nyújtson az egészséges regionális környezet fenntartásában.

SASKATCHEWAN, KANADA
2015-ben az új infrastruktúra kiépítésével, a termelés gyűjtőrendszerekkel történő összekapcsolásával, a páratartályok
fáklyával való felszerelésével, az akkumulátoros fáklyákra történő korszerűsítéssel – többek között a legmodernebb
ESD rendszerekkel – a műszeres levegőrendszerekre történő átállással 42%-kal csökkentettük a kibocsátást a délkeletsaskatchewani létesítményeinkben. Célunk, hogy 2020-ra a saskatchewani területünkön a 2014-es kibocsátási
szinthez képest 50%-kal csökkentsük a bruttó kibocsátást.
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KÖZÖSSÉGEINK
Törődünk azokkal a közösségekkel, ahol élünk és dolgozunk.
Ha finanszírozást és időbeli hozzájárulást nyújtunk a közösségeink részére, az az adott közösség
minden tagjának jobbá teszi az életminőségét. A Vermilion vállalat üzletvitelében ez az elv
kulcsfontosságú szerepet játszik.

Az Our Ways of Caring (Utunk a gondoskodás terén) programunk segítségével
háromféleképpen támogathatjuk a közösségeinkben tevékenykedő nonprofit
és jótékonysági szervezeteket:
ADJUNK VISSZA: A Vermilion jótékonysági adományozása négy fő területre

adjunk vissza.

összpontosít:
• Hajléktalanság és szegénység
• Egészség és biztonság előmozdítása
• Környezetvédelmi gazdálkodás
• A Vermilion vállalati kultúrájának megünneplése

HAGYJUNK IDŐT: Amikor az alkalmazottaink saját szabadidejükben önkéntes
munkát végeznek a helyi közösségek szervezetei számára, akkor vállalatunk
adományozzunk időt.

évente 1000 USD összeghatárig támogatást nyújt az adott szervezetek részére.

ADOMÁNYOZZUNK EGYÜTT: Munkatársainkat arra bátorítjuk, hogy
évente két nap erejéig, munkaidőben a csapatszintű vagy a vállalati
adományozzunk együtt.

Gondoskodás napja projektek keretében önkéntes munkát végezzenek.

LONDON BENCHMARKING GROUP (LBG), KANADA
KÖZVETLEN PÉNZBELI
HOZZÁJÁRULÁS:
1 063 220,000 USD

Az LBG Kanada tagjaként a közösségi beruházásaink értékét a
szervezet által kidolgozott szabványos „beruházási folyamatok”
segítségével adjuk meg, bemutatva, a teljes hozzájárulásunkat
a közösségeink részére.

TOVÁBBI KÖZVETLEN
TÁMOGATÁS
282 244 USD
BEVONT KÜLSŐ
ERŐFORRÁSOK:
278 659

• KÖZVETLEN PÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS a nonprofit
és a jótékonysági szervezetek részére adott adományaink.
• TOVÁBBI KÖZVETLEN TÁMOGATÁS: természetbeni támogatás,
például adományok a „Gondoskodási napok” megszervezéséhez és a
munkaidőben önkéntes munkát végző személyzet részére.
• BEVONT KÜLSŐ ERŐFORRÁS-FINANSZÍROZÁSOK: tartalmazza a személyzet
adományait és a munkaidőn kívül végzett önkéntes munkáját.

A KÖZÖSSÉGI BERUHÁZÁS TELJES
ÉRTÉKE 2015-BEN:
1 348 415 USD
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FÁBÓL ÉPÜLT OTTHONOK.
A Vermilion Energy Családközpontjában induló, úgynevezett „Komplex
családkezelési” programunk 2015. júniusában megnyitotta kapuit az első család
előtt egy, a Fából épült otthonok alapítvány által finanszírozott tesztprojekt
keretében. Ez egy intenzív, rövid távú program olyan kanadai családok számára,
akik nehéz helyzetbe kerültek, és nem találnak megoldást problémáikra, illetve
segítséget nyújthat a közösségben élők számára is. A programba bekerülő
családok összetett problémákkal küzdenek, például valamilyen mentális
betegséggel, krízissel vagy gyermeknevelési nehézségekkel.
A családok igénybe vehetik a kezelés keretében nyújtott segítséget, a Vermilion
Energy Családközpontjának legfelsőbb szintje, az úgynevezett „otthon távol
az otthontól” program azonban lakhatást is biztosít a családok számára ahhoz,
hogy a problémás időszakot gondoskodó és szeretetteljes környezetben
vészeljék át. Az alacsonyabb szinten klinikai segítséget nyújtunk, melynek
keretében igénybe vehetik orvosok és családtámogatási szakemberek
segítségét is, teljes felmérésben vehetnek részt, illetve megoszthatják
tapasztalataikat más családokkal is. A Vermilion 1 millió dolláros összeggel járult
hozzá Családközpont megalapításához 2013-ban.

YWCA OF CALGARY
Az YWCA of Calgary szervezettel folytatott partneri együttműködésünk
2007-ben kezdődött, amikor 2,5 millió dollárt és további 1,5 millió dollárt
adományoztunk; ez utóbbi összeghez a Vermilion alapítói, az igazgatótanács
és a munkatársak járultak hozzá a Vermilion Energy/YWCA Skills Training
Centre létrehozása érdekében. 2013-ban, felismerve a gazdasági környezet és
foglalkoztatási környezet megváltozását Calgary-ban, továbbá azt az igényt,
hogy több nő részére tegyük elérhetővé szolgáltatásainkat, Skills Training
Centre-t átalakítottuk és létrehoztuk a Vermilion Energy / YWCA Employment
Resource Centre-t (ERC).
Az ERC továbbra is élénk és elfoglalt foglalkoztatási központ maradt, amely
kiszolgálja a különböző kulturális háttérrel rendelkező nők által támasztott
igényeket, változatos karrierlehetőségeket kínálva, valamint oktatási és képzési
lehetőségek teljes választékával.

TOWN OF DRAYTON VALLEY’S EARLY CHILDOOD
DEVELOPMENT CENTRE (ECDC)
Büszkék vagyunk arra, hogy támogatást nyújthatunk az ECDC V-Powered Kids
programjának, mivel felismertük, hogy a minőségi koragyermekkori nevelés
kulcsfontosságú szerepet játszik a szegénységcsökkentési stratégiában. A
pénzügyi támogatás mellett munkatársaink rendszeresen időt és energiát
fordítanak a központ megsegítésére.
„Örömmel tölt el bennünket, hogy a Vermilion Energy vállalatnak nemcsak
a pénzügyi hozzájárulása, hanem a munkavállalói nagykövetei révén is
megvalósított befektetése helyi közösségi programmá vált. Úgy vélem, hogy
a Vermilion megjelenése előtt közösségünkben nem létezett a Vermilion által
kialakított támogatási modellhez hasonló... Az elmúlt két év során több vállalat
is megkereste a várost, és érdekeltek voltak az értelmes elkötelezettségen
alapuló támogatási rendszer kiépítésében. Azt hiszem, hogy mindez annak a
támogatási rendszernek köszönhető, amelyet a Vermilion Energy kialakított az
ECDC-n belül.”
- Town of Drayton Valley
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GONDOSKODÁSI NAPOK A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGAIBAN
OXBOW, SASKATCHEWAN
2015. júliusában a saskatchewani körzetünk munkatársai két napon át szerelték
össze az Oxbow általános iskola játszóterét körbevevő kerítést. Biztonsági
szempontokból ez egy nagyon fontos projekt volt az iskola számára. A
munkaerőn kívül – amely már önmagában is jelentős kiadás lett volna az iskola
számára – mi biztosítottuk az anyagot is.

PARENTIS, FRANCIAORSZÁG
2015-ben és 2016-ban a Vermilion franciaországi munkatársai
hatalmas erőfeszítéseinek köszönhetően a Parentis-tó mocsaras
partszakaszait sikerült megszabadítani egy invazív növényfajtól.

HOLLANDIA
2015. szeptemberében 36 munkatársunk vett részt azon négy projekt
egyikében, amely két helyi ételosztó központot és egy elismert védelmi
szervezet két helyi intézményét támogatta: Foodbank Harlingen, Foodbank
Waalwijk, Fryske Gea Alde Feanen és Fryske Gea Katlijk

PERTH, AUSZTRÁLIA
2015. szeptemberében 11 munkatársunk önkéntes segítséget nyújtott a St.
Bartholomew House támogatói központban. A központ olyan mentális zavarral
küzdők számára biztosít otthont, akiknek 24 órás támogatásra van szükségük
ahhoz, hogy el tudják látni magukat a közösségben. Csapatunk segítséget nyújtott
a lakók számára egy baromfiól felállításában, egy fűszerkert kialakításában, illetve
gyümölcsfákat is ültettek, és rendbe tették a kertet is.

DENVER, COLORADO
Egyesült államokbeli vállalati egységünk munkatársai 2015-ben egy háromnapos
támogatási rendezvényt (Days of Caring) tartottak. Ezen projektek közül kettő a
Food Bank of the Rockies ételosztó központot, a másik pedig a Denver Boys and
Girls Club ifjúsági központot támogatta.
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Telefonszám: 		
1-403-269-4884
Fax: 			
1-403-476-8100
IR, díjmentesen hívható:
1-866-895-8101
sustainability@vermilionenergy.com
vermilionenergy.com
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
Újrahasznosított anyagból
készült papír

A Vermilion 2016-os Vállalati gondoskodási napjára a Bowness Campus of Wood’s Homes helyszínen került sor.
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100%-ban újrahasznosított papírra nyomtatva.
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