
Chceme byť jedným z najvýznamnejších výrobcom biopalív v strednej Európe,
ktoré spĺňajú požiadavky na trvalú udržateľnosť v zmysle smernice Rady
2013/18/EÚ (REDII), ktorá od 1.1.2021 nahrádza právne predpisy: smernicu
2009/28/EC (RED I.) a jej novely 2015/1513/EC. Chceme sa zamerať na investície do
výroby vysokoúsporných biopalív tzv. druhej generácie vyrábaných z materiálov
definovaných ako odpady/zvyšky a tým výrazne prispievať k cieľom Slovenska
znižovať emisie skleníkových plynov v doprave, a zachovaniu prírodných zdrojov.

Základnou prioritou a poslaním EG je napĺňanie všetkých oprávnených
požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov, akcionárov a zúčastnených strán. Pre
zabezpečenie maximálnej spokojnosti, chceme zákazníkom dodávať len kvalitné a
bezpečné produkty vyhovujúce ich požiadavkám a legislatívnym predpisom.
Budujeme tak dobré meno holdingu navonok a atmosféru dôvery zákazníkov a
zúčastnených strán voči holdingu EG.

Okrem výroby biopalív kladie holding veľký dôraz aj na výrobu kvalitných a
zdravotne bezpečných kŕmnych surovín a tak sa stať dôležitým a dôveryhodným
partnerom našich domácich a zahraničných odberateľov. 

Vrcholový manažment Holdingu si uvedomuje svoju zodpovednosť za fungovanie
zavedených systémov manažérstva kvality ako sú ISO 9001:2015, ISCC, GMP a
zaväzuje sa k aktívnemu a trvalému zlepšovaniu ich efektívnosti a zabezpečeniu
potrebných zdrojov. Systémy manažérstva kvality považujeme za účinný nástroj pre
zlepšovanie procesov v organizácii a kvality všeobecne a tento princíp sa snažíme
vštepiť do každodennej práce našich zamestnancov.

 Predstavenstvo Holdingu Envien Group zastupujúc spoločnosti ENVIRAL,
a.s. (central) , MEROCO, a.s., Poľnoservis, a.s., RT LOGISTIC, a.s., ENAGRO,

a.s., ROSSI BIOFUEL, Ltd., BIODIZEL VUKOVAR, d.o.o., ENVIEN
Magyarország Kft., CVaV s.r.o stanovuje tieto zásady politiky:



Vzťahy medzi našimi dodávateľmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi, štátnymi
orgánmi budujeme na princípe vzájomnej dôvery, informovanosti, obojstrannej
výhodnosti. Zaväzujeme sa rešpektovať a dodržiavať všetky zákony a legislatívu
spojenú s našim podnikaním, najmä v oblasti ŽP, BOZP a pracovno-právnymi
predpismi a ustanoveniami.

Vedenie Holdingu si uvedomuje, že kľúčom k splneniu všetkých deklarovaných
cieľov a úloh je spokojnosť našich zamestnancov. Holding sa preto zaväzuje
vytvárať také pracovné, mzdové a bezpečnostné podmienky, ktoré povedú k
zvyšovaniu spokojnosti a motivácie zamestnancov.


