
Zoals hierboven reeds is toegelicht, identifi ceren de ondernemingen van 

de portefeuille binnen het kader van hun eigen interne beheersing wat hun 

ESG-impact en de ermee samenhangende risico’s zijn om zelf de nodige 

remediërende actie te ondernemen. Hierna volgt een samenvatting van hun 

strategische engagementen en doelstellingen in het domein van ESG.

Belangrijkste ESG-engagementen 
van bedrijven in portefeuille

De inzet van adidas voor duurzame praktijken berust 

op de missie van het bedrijf: Het beste sportbedrijf 

ter wereld zijn. Best betekent dat adidas de beste 

sportproducten ter wereld ontwerpt, bouwt en 

verkoopt, met de beste service en ervaring op een 

duurzame manier. adidas heeft een duidelijk draaiboek 

voor 2020 en daarna, wat een direct resultaat is van 

zijn bedrijfsstrategie “Creating the New”. Het bedrijf 

gelooft dat het, door middel van sport, de kracht 

heeft om levens te veranderen. Maar sport heeft een 

ruimte nodig om te kunnen bestaan. Deze ruimtes 

worden in toenemende mate bedreigd door de 

door de mens veroorzaakte problemen, waaronder 

mensenrechtenschendingen, vervuiling, toenemend 

energieverbruik en afval. De totaalaanpak van 

duurzaamheid beantwoordt aan de uitdagingen die 

de ruimtes van de sport en tegelijkertijd de planeet 

en de mensen in gevaar brengen. Voortbouwend op 

bestaande programma’s pakt het deze onderwerpen 

aan die het meest relevant zijn voor zijn bedrijfsvoering 

en zijn belanghebbenden, en vertaalt het zijn 

algemene duurzaamheidsinspanningen in concrete 

doelstellingen voor 2020 die een directe impact 

hebben op de wereld van de sport waarin adidas 

opereert.

Erkenning door derden

Voor de 19e achtereenvolgende keer werd adidas 

geselecteerd om zich aan te sluiten bij de Dow Jones 

Sustainability Indices, ‘s werelds eerste wereldwijde 

duurzaamheidsindexfamilie die de prestaties van 

de toonaangevende, door duurzaamheid gedreven 

bedrijven wereldwijd volgt. adidas werd beoordeeld 

op zijn bedrijfseconomische, ecologische en sociale 

prestaties en werd beoordeeld als algemeen leider in 

de textiel-, kleding- en luxegoederenindustrie.

Als gevolg van de reactie op het Carbon Disclosure 

Project in 2018 is adidas in de Climate Change 

inschrijving beloond met een B-score en in de Water 

inschrijving met een B-score.

Het bedrijf bleef behoren tot de top tien in de 

lederwaren- en textielindustrie in de jaarlijkse Green 

Supply Chain Corporate Information Transparency 

Index. adidas verbeterde ook zijn score tot de top 

tien van de Corporate Human Rights Benchmark 

(CHRB) evaluatie in 2018, met meer dan 100 bedrijven 

in verschillende sectoren die werden beoordeeld op 

basis van de criteria van de CHRB op het gebied van 

mensenrechtenprestaties.

Aanvullende informatie

www.adidas-group.com/en/sustainability/managing-

sustainability/ general-approach/

Duurzaamheid & Verantwoordelijkheid is een integraal 

onderdeel van wat Pernod Ricard elke dag doet, het 

is de kern van de “créateur de convivialité” tagline, 

de focus op de consument en de gedecentraliseerde 

organisatie. Het is een van zijn zakelijke prioriteiten 

en zijn 18.900 medewerkers brengen het tot leven. 

Pernod Ricard ondersteunt de SDG’s (Sustainable 

Development Goals) van de Verenigde Naties voor 

2030. De groep is geëngageerd en onderneemt acties 

om bij te dragen aan deze doelstellingen en iedereen 

in de groepen speelt een actieve rol. 

De groep is sinds 2003 ondertekenaar van het 

United Nations Global Compact en respecteert de 

10 Global Compact Principles. Pernod Ricard steunt 

ook resoluut de VN-doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling (SDG’s) die in 2015 zijn gedefi nieerd, 

met de verbintenis om tegen 2030 12 van de 17 

doelstellingen te bereiken. 

Zijn Sustainability & Responsibility model is gebaseerd 

op 4 pijlers: Onze medewerkers versterken, 

verantwoord drinken propageren, onze planeet 

beschermen en onze gemeenschappen ontwikkelen 

en onze partners betrekken. 

Zijn Sustainability & Responsibility model is in de 

eerste plaats gebaseerd op één principe: de inzet 

van de 18.900 medewerkers, allen burgers die in 

hun eigen gemeenschap handelen. Hun oprechte 

persoonlijke inzet is het belangrijkste kenmerk van 

de geloofwaardigheid van de groep. Deze strategie 

wordt uitgevoerd volgens het decentralisatiemodel: 

initiatieven die voornamelijk lokaal zijn, maar nog 

steeds verband houden met de wereldwijde 

prioriteiten van de groep. 

Erkenning door derden 

In 2018 werd de Sustainability & Responsibility 

strategie van Pernod Ricard opnieuw op het hoogste 

niveau erkend door niet-fi nanciële ratingbureaus in 

de drankensector op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) door Vigeo Eiris in 

mei. Volgens EcoVadis behoort Pernod Ricard tot 

de top 3% van de mondiale bedrijven met de meest 

geavanceerde MVO-verplichtingen.

Aanvullende informatie

www.pernod-ricard.com/en/our-commitments/
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