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Belangrijkste ESG-engagementen 
van bedrijven in portefeuille

Duurzaamheidsrapport

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 20e 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.

In 2019 werd adidas opnieuw opgenomen in de FTSE4Good Index, 
ontworpen om de prestaties te meten van bedrijven die sterke  
ESG-praktijken aantonen.

Gedurende 2019 bleef adidas deel uitmaken van de MSCI World ESG 
Leaders Index, de MSCI Global Sustainability Indices en de MSCI Global 
SRI Indices, evenals van de STOXX Global ESG Leaders Indices.

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Aangesloten (1)

CDP Climate Change B

Aanvullende informatie 
www.adidas-group.com/en/sustainability/managing-sustainability/ 
general-approach/

(1)  Aangesloten bedrijven hebben 24 maanden de tijd om doelstellingen ter beoordeling aan SBTi  
voor te leggen

Zoals in het voorgaande is toegelicht, identificeren 
en behandelen de ondernemingen van de 
portefeuille hun ESG-impact en de bijhorende 
risico’s in het kader van hun eigen interne 
controle. Hierna volgt een samenvatting van hun 
strategische engagementen en doelstellingen op 
gebied van ESG.
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