Lepsza przyszłość
oparta na roślinach
Chcemy, żeby ludzie byli zdrowsi i szczęśliwsi dzięki odżywczym
i smacznym naturalnym produktom spożywczym pochodzenia
roślinnego, które są dobre dla człowieka i dla planety.

Dlaczego świat potrzebuje diety roślinnej?
Zmiana klimatu

Choroby przewlekłe

Ograniczone zasoby globalne

Od 1900 r. emisje gazów
cieplarnianych wzrosły o ponad
1000%, powodując wzrost średniej
temperatury na świecie o 1,2°C.

Siedzący tryb życia i złe nawyki
żywieniowe doprowadziły do
zwiększonego występowania chorób
dietozależnych, takich jak choroby
serca i cukrzyca. Ponadto żyjemy
dłużej.

Szacuje się, że do 2050 r. liczba
ludzi na świecie przekroczy 10
miliardów, jednak na całej planecie
nie ma takiej ilości gruntów, wody
i innych zasobów, aby mogli żywić
się mięsem i nabiałem na obecnym
poziomie.

Wybór naszych produktów roślinnych zamiast nabiału pozwala
uniknąć emisji dwutlenku węgla.

Nazywamy to „The Upside”, czyli korzyścią.
Korzyść ta jest większa dzięki działaniom, jakie podejmujemy, aby
osiągnąć nasz cel i pomaganiu ludziom w przejściu na odpowiedzialną
roślinną dietę. W ten sposób tworzymy lepszą przyszłość opartą na
roślinach.

70%
Margaryny i produkty do
smarowania pochodzenia
roślinnego mają o 70%
mniejszy* wpływ na
klimat niż masło.

<50%
Do produkcji margaryn
roślinnych zużywa się
o ponad połowę mniej
wody niż do produkcji
masła.

* Więcej na temat naszych
deklaracji opartych na
wynikach oceny cyklu życia
na www.upfield.com/climateaction

<66%
Do produkcji margaryn
roślinnych potrzeba
o ponad 1/3 mniej
gruntów niż do
produkcji masła.

Roślinne produkty
Zdrowsze życie
Szczęśliwsi ludzie
Lepiej dla planety

Jesteśmy przyszłością żywności
Jesteśmy Generation Plant
– roślinnym pokoleniem

6m
Wybierając
nasze produkty
do smarowania
pochodzenia roślinnego
w 2020 r. nasi
konsumenci ograniczyli
emisję o ponad
6 milionów ton CO₂.

Diety roślinne to
niezależny czynnik
łagodzący zmiany
klimatu.
O nas
Jesteśmy Generation Plant
– roślinnym pokoleniem. Jesteśmy
społecznością innowatorów
i miłośników jedzenia, którzy
tworzą największą na świecie firmę
w sektorze żywności roślinnej.
Jesteśmy globalnym liderem
w kategorii roślinnych alternatyw
masła, śmietan i serów, roślinnych
produktów do smarowania oraz
margaryn.
Nasza siedziba znajduje się
w Amsterdamie. Zatrudniamy
ponad 4200 Pracowników,
posiadamy 15 zakładów
produkcyjnych i działamy
w ponad 95 krajach na
świecie. Jesteśmy nowi,
ale nasze marki nie.

Diety roślinne pozwalają
zwiększyć spożycie
błonnika i substancji
odżywczych oraz
zmniejszają ryzyko
występowania chorób
niezakaźnych.
Nasze wiodące produkty, jak m.in.
Flora™, RAMA™, BlueBand™,
ProActiv™ i Country Crock™
są uwielbiane od pokoleń,
a produkujemy je ze składników
naturalnego pochodzenia i przy
użyciu prostych procesów. Do
tej rodziny niedawno dołączyła
innowacyjna marka wegańska
Violife™.
Z produktów Upfield Professional
korzystają szefowie kuchni, kucharze
i piekarze w restauracjach, hotelach,
piekarniach i stołówkach na całym
świecie. Dzięki temu Konsumenci
mogą zawsze wybierać z menu
dania roślinne! Łączymy wiedzę
i umiejętności firmy o ugruntowanej
pozycji z elastycznością, tempem
pracy i kreatywnością start-upu.

Dieta roślinna pozwala
lepiej wykorzystywać
ograniczone zasoby naszej
planety.
Pierwszy raport ESG
Pierwszy raport ESG firmy
Upfield określa plan dla realizacji
naszej wizji „lepszej przyszłości
opartej na roślinach”. W nasz cel
biznesowy wpisują się cztery
obszary zobowiązań i związanych
z nimi celów, którymi będziemy
się kierować w naszym procesie
decyzyjnym, by zwiększyć korzyści
("The Upside"). Mówiąc najprościej,
zobowiązaliśmy się do działania na
rzecz zmiany globalnego systemu
żywnościowego, wprowadzania
innowacji i inwestowania w żywność
pochodzenia roślinnego, co
przyspieszy popularyzację diet
roślinnych, które są lepsze zarówno
dla człowieka, jak i dla planety.

Zapewnienie lepszej przyszłości opartej na roślinach
Roślinne produkty

Zdrowsze życie

CEL

CEL

1 miliard osób wybierających nasze
smaczne produkty roślinne.
1 Tworzenie wiodących marek (Power Brands), które edukują
2 Z
 większenie znaczenia kategorii i dostępności, tak aby
Konsumenci mogli łatwiej wybierać produkty roślinne

1 Inwestowanie w innowacje dostępne cenowo dla
Konsumentów o niższym statusie socjoekonomicznym w celu
utrzymania % bazy Konsumentów C&D

2 U
 możliwienie lepszego odżywiania dzięki korzystniejszym

wynikom w zakresie zawartości tłuszczów nasyconych i soli,
bez tłuszczów trans

3 W
 prowadzanie jeszcze smaczniejszych i lepszych
produktów roślinnych

3 Z
 apewnienie 100 milionom dzieci zrównoważonego żywienia

4  W 100% roślinna oferta do 2025 r.
5 W
 prowadzenie oferty zawierającej 100% naturalnych

4 Umożliwienie 50 milionom osób dorosłych obniżenia ryzyka
chorób serca dzięki oferowaniu zdrowszych produktów
i edukacji w zakresie żywienia

Analizy przypadków


Nieustannie dążymy do
poprawy smaku, stanu
zdrowia ludzi oraz kondycji
planety dzięki innowacjom.
Otwieramy specjalne
centrum rozwoju i badań nad
żywnością w holenderskim
Wageningen.

5 U
 możliwienie 50 milionom osób dorosłych prowadzenia



W 2020 r. wprowadziliśmy
Flora Plant®, nasz pierwszy
produkt w opakowaniu
wykonanym z jednego rodzaju
papieru – w 100% z papieru
pergaminowego. Jest bardziej
przyjazne dla środowiska
w porównaniu do standardowych opakowań tłuszczów
w kostkach, produkowanych
z materiałów łączonych.
I w 100% biodegradowalne.

1 Praca na rzecz mobilności społecznej i sprawiedliwości dzięki
inkluzyjnemu prowadzeniu działalności, włącznie z proporcją
zatrudnionych kobiet i mężczyzn 50:50

2 W
 spieranie celu i strategii w społecznościach przez

Emisje netto poniżej zera i 95% opakowań
wolnych od plastiku! Jesteśmy pionierami
w zakresie produktów, które chronią przyrodę.
1 Emisje netto poniżej zera do 2050 r. (do 2030 neutralność
węglowa firmy Upfield i 25% redukcja całkowitego śladu)

2 Informowanie o korzyściach związanych z produktami
roślinnymi poprzez dane o emisji dwutlenku węgla na
etykietach 500 milionów opakowań produktów do 2025 r.

Pracowników Upfield – wynik eNPS w górnych 25%

3 B
 udowanie Generation Plant wśród partnerów społecznych
dzięki poświęceniu 15 000 godzin rocznie na wolontariat
pracowniczy

4 Poprawa warunków życia 100 000 drobnych rolników
i przedsiębiorców z sektora roślinnego

5 Z
 większenie wiedzy i umiejętności 40 000 szefów kuchni

3 O
 graniczenie wpływu na środowisko, w tym 50% redukcja
odpadów oraz zero odpadów kierowanych na wysypiska

4 Wyeliminowanie 95% zawartości plastiku we wszystkich
naszych opakowaniach

5  Żadnego wylesiania i wyzysku – w 100% odpowiedzialne
pozyskiwanie do 2025 r.

w zakresie diety roślinnej. Stworzenie sieci 5 milionów
roślinnych szefów kuchni

aktywnego stylu życia i poprawy sprawności

*Wszystkie cele dotyczą 2030 r., chyba że określono inaczej

W 2020 r. weszliśmy w nowe
kategorie i kanały dzięki
wprowadzeniu na rynek
wyjątkowych produktów,
w tym roślinnych alternatyw
sera Violife™, roślinnych
alternatyw śmietany
i masła, a nawet roślinnego
kremu czekoladowego do
smarowania.



CEL

Poprawa warunków życia 140 000 osób
i dotarcie do 5 milionów szefów kuchni
w ramach budowania Generation Plant.

i edukacji

składników z prostymi, czytelnymi etykietami do 2025 r.

Lepiej dla planety

CEL

200 milionów osób odczuwających
pozytywne skutki dostępu do przystępnej
cenowo i zdrowej żywności.

ludzi i inspirują ich do przejścia na produkty roślinne

Jesteśmy
innowatorami

Szczęśliwsi ludzie

Jesteśmy
dla wszystkich

W 2020 r. pomogliśmy
21 800 matkom w Indonezji
w otwieraniu małych piekarni.
Planujemy rozszerzyć ten
program na inne kraje.

Misją BlueBand™ jest
codzienne zapewnienie
śniadań 100 milionom dzieci
w wieku szkolnym w Afryce
i Azji poprzez zwiększenie
dostępności, przystępność
cenowej i atrakcyjności
porannych posiłków.

Jesteśmy
smakoszami







Wiosną 2021 r. z każdego
produktu Becel™
sprzedanego w Kanadzie
przekazaliśmy 1 dolara
fundacji Kind Hearts Fund,
zapewniając w ten sposób
100 000 posiłków osobom
cierpiącym z powodu
niedożywienia.

Współpraca Upfield
z Agventure Limited
zapewnia rynek zbytu 7 000
drobnych producentów
oleju rzepakowego z regionu
Mount Kenya wraz ze
szkoleniami z zakresu
poprawy jakości gleby.

Od 2020 r. przekazaliśmy
270 ton naszych roślinnych
produktów do smarowania
oraz alternatyw śmietan
i serów bankom żywności
i organizacjom non-profit
walczącym z głodem.

W 2020 r.
świętowaliśmy
wsparcie przez
ProActiv™
100 milionów
serc od dnia
wprowadzenia tej
marki na rynek.

W ramach projektu Mariposa,
Upfield wspiera drobnych
rolników w przekształcaniu
działalności pod kątem
produkcji oleju palmowego
z certyfikatem RSPO.



Upfield sponsoruje
konferencję Vegan Women
Summit. Osoby z kierownictwa
firmy zasiadają w panelach
sędziowskich podczas
wydarzenia, a następnie
zapewniają mentoring firmom
z branży roślinnej założonym
przez kobiety.


Zobowiązaliśmy się do
wprowadzenia danych
o śladzie węglowym na 100
milionach opakowań naszych
roślinnych produktów do
smarowania, margaryn
oraz roślinnych alternatyw
masła i śmietany do końca
2021 r. Zrobiliśmy to, aby
pomóc Konsumentom
w podejmowaniu świadomych
decyzji dotyczących wpływu
na środowisko kupowanych
przez nich produktów.

Firma Upfield rozpoczęła
strategiczną współpracę
ze Starling i korzysta
z innowacyjnej technologii
monitorowania satelitarnego
w celu mapowania lokalizacji
zakładów w globalnym
łańcuchu dostaw i określania
potencjalnych miejsc
wylesiania.


Stan ziem uprawnych jest dla
nas niezwykle ważny i wraz
z partnerami edukujemy
rolników uprawiających soję
w Kansas, gdzie wytwarzane
są produkty Country Crock™.

Jesteśmy
aktywistami

Szczegóły
W 2020 r. we współpracy z naszym
partnerami społecznymi dokonaliśmy
analizy priorytetów, określając obszary,
w których mamy obowiązek podjąć
działanie oraz wywrzeć pozytywny wpływ.
Poniżej przedstawiamy szczegóły działań
Upfield w zakresie środowiska naturalnego,
społecznej odpowiedzialności i ładu
korporacyjnego (ESG).

Nasi partnerzy społeczni uznali,
że najistotniejszymi kwestiami
środowiskowymi dla Upfield są: zmiana
klimatu, plastikowe opakowania oraz
odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.

Odpowiedzialne i zrównoważone pozyskiwanie
Dążymy do w 100% odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.
Stanowczo sprzeciwiamy się wyzyskowi pracowników i będziemy
kupować wyłącznie towary produkowane w sposób, który nie
przyczynia się do wylesiania lub niszczenia torfowisk.
Rozumiemy znaczenie przejrzystości procesu zarządzania łańcuchem dostaw i zapewniamy, że stale pracujemy nad wyeliminowaniem wszelkich form pracy przymusowej. W celu eliminowania ryzyka ich wystąpienia w ramach naszego łańcucha dostaw
korzystamy z szeregu narzędzi Sedex; norm certyfikacji w zakresie
zrównoważonego rozwoju, takich jak RSPO oraz naszego własnego
Kodeksu postępowania dla dostawców.

Zmiana klimatu
Rozmawialiśmy z interesariuszami wewnętrznymi
i zewnętrznymi, aby pogłębić naszą wiedzę, zdefiniować
najważniejsze obszary zainteresowania i określić cele. Ten
proces był kluczowy dla naszej firmy w zarządzaniu ryzykiem
i ukształtował strategię ESG przedstawioną na poprzedniej
stronie.
W poniższych linkach udostępniamy dalsze informacje i dane
dotyczące określonych przez nas ważnych kwestii.
Istotność

Ten raport został przygotowany zgodnie ze standardami
GRI (Global Reporting Initiative) Core. Aby uzyskać bardziej
szczegółowe informacje, zapoznaj się z załącznikiem
informacyjnym ESG firmy Upfield.
Uzyskaj raport GRI

Odpowiedzialność
społeczna

Środowisko

Mierzymy i ograniczamy nasz wpływ na środowisko naturalne.
Naszym celem jest zmniejszenie całkowitego śladu środowiskowego o 25% do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji netto przed 2050 r.,
a docelowo osiągnięcie ujemnej emisji netto, dzięki unikaniu
emisji i inicjatywom dotyczącym oznakowania, zgodnie z wiedzą
naukową.
W 2020 r. nasz ślad węglowy wyniósł 3,15 miliona ton CO₂e. To
obejmuje wszystkie emisje związane z naszą działalnością operacyjną we wszystkich krajach, łącznie ze wszystkimi biurami i magazynami, jak również dokładne szacunki emisji z kluczowych łańcuchów dostaw (zakres 1, 2 i 3). Zakres 1 i 2 to obszary działalności,
które są przypisane do firmy i przez nią kontrolowane. Obliczenia
wykonano zgodnie z zaleceniami World Resources Institute (WRI)
i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Emisje gazów cieplarnianych
(kilotony metryczne CO₂e)
Zakres 1

Aby zminimalizować nasz wpływ i zapobiegać wylesianiu naszym
celem jest kupowanie 100% oleju palmowego, soi i papieru z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł.
Materiał
Olej palmowy

100%	100% oleju palmowego kupowanego
przez nas bezpośrednio jest fizycznie
certyfikowane

Olej sojowy

100%

Papier i celuloza

99.6%	Pozostałe 0,4% wynika z trudności
technicznych związanych
z opakowaniami wielowarstwowymi
w Portugalii, które zostały już
wyeliminowane, oraz zakłóceń
w dostawach papieru z certyfikatem
FSC w Ghanie, który zostanie zastąpiony
materiałami z recyklingu.

2020
42

Zakres 2

85

Zakres 3

3,027

Łącznie

3,154

Procent certyfikowanych/pozyskanych
w sposób zrównoważony*

100% certyfikowanych materiałów* z wyłączeniem produktów innych firm

Dowiedz się więcej
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Odpady

Opakowania
Chcemy, aby nasze produkty docierały do Konsumentów w idealnym stanie, dlatego nasze opakowania zostały zaprojektowane
z myślą o zachowaniu najwyższej świeżości oraz ułatwieniu bezpiecznego transportu i przechowywania. Obecnie do produkcji
opakowań używamy papieru, plastiku oraz niewielkich ilości metalu
i szkła, ale naszym celem jest osiągnięcie poziomu 95% opakowań
wolnych od plastiku do 2030 r.
Do 2030 r. zwiększymy udział materiałów pochodzących z recy
klingu (o 20%) i dopilnujemy, aby każdy element opakowania mógł
być w 100% poddany recyklingowi, ponownie wykorzystany lub
kompostowany. A wszystko to będzie czytelnie opisane na etykiecie, tak aby Konsumenci wiedzieli, jak najlepiej postępować z takim
odpadem.

Do 2030 r. chcemy zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów
o 50%, a ilość odpadów kierowanych na wysypiska zmniejszyć
do zera.

2020

Ponownie wykorzystywane		

0.3

Odzyskiwane			

14

Poddawane recyklingowi			

21

Niebezpieczne, utylizowane 		

0.05

Inne niż niebezpieczne, utylizowane

2.2

Łącznie			
METRYKI OPAKOWAŃ
Opakowania łącznie (w tys. ton)

Kodeks zasad
i reguł biznesowych
W Upfield przykładamy
wielką wagę do
przestrzegania najwyższych
standardów postępowania
we wszystkich naszych
działaniach.

Plastik łącznie (w tys. ton)

Upfield Code
of Conduct
Our Recipe for
Growth and Success
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Kodeks

2020
107
49

Łącznie materiały z recyklingu (w tys. ton)

25 (23.8%)

Łącznie materiały, które można ponownie
wykorzystać, poddać recyklingowi
lub kompostowaniu (w tys. ton)

101 (94.5%)

* Cały papier jest pozyskiwany w sposób odpowiedzialny. Zobacz rozdział dotyczący
odpowiedzialnego pozyskiwania.
** Dostawcy opakowań w Ghanie i Portugalii zostali określeni jako niespełniający
naszych wymogów . Podjęto działania naprawcze w tym obszarze.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność

Chcemy tworzyć smaczne, naturalne i wartościowe produkty
spożywcze, które ludzie chcą jeść, a szefowie kuchni – stosować.
Dzięki temu roślinna i wegańska żywność będzie dostępna dla
wszystkich. Nasz zespół światowej klasy szefów kuchni i dietetyków
stale tworzy wiodące w branży innowacje, przesuwając granice
funkcjonalności i służąc Konsumentom, którzy chcą dokonywać
zrównoważonych wyborów żywieniowych.

Komitet Wykonawczy Upfield przekazuje uprawnienia w obszarze
ESG komisji ds. ESG, której przewodniczy Dyrektor Generalny
Upfield, David Haines.

Chcemy zainspirować całe pokolenie do przejścia na zdrowe diety
roślinne, a do 2030 r. mamy zamiar dotrzeć z naszymi produktami
do miliarda Konsumentów.
Chcemy również dać narzędzia pokoleniu roślinnych przedsiębior
ców i szefów kuchni. Na przykład w USA oferujemy granty, które
mają pomóc szefom kuchni w przejściu na menu roślinne, a na Sri
Lance wspieramy przedsiębiorcze kobiety w otwieraniu piekarń.

37.7

Ślad węglowy produktów
Oprócz zmniejszania własnego śladu chcemy także zwiększać korzystny wpływ naszych produktów roślinnych na klimat i promować
żywność przyjazną dla klimatu poprzez podawanie na etykietach
opakowań informacji dotyczących śladu węglowego.
Przeprowadziliśmy oceny cyklu życia naszej roślinnej margaryny,
roślinnych alternatyw masła i produktów do smarowania, które
pozwoliły nam porównać ich wpływ na środowisko z ich mlecznymi
odpowiednikami. Ślad węglowy naszych roślinnych margaryn
i produktów do smarowania to tylko jedna trzecia śladu węglowego masła. Wytworzenie naszych produktów wymaga też zużycia
o połowę mniej wody i o 2/3 mniej gruntów w porównaniu do produkcji masła. Sektor spożywczy odpowiada za ponad jedną trzecią
globalnych emisji, co oznacza, że przejście na pokarmy roślinne
jest kluczowe, jeśli mamy zamiar skutecznie ograniczyć globalne
ocieplenie (FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Wyżywienia i Rolnictwa).
Chcemy ułatwić ludziom wybór żywności, która jest lepsza dla
planety. Na wszystkich opakowaniach produktów Flora Plant®
i County Crock Plant Butter® dodaliśmy informacje dotyczące śladu
węglowego. Do 2030 r mamy zamiar umieścić je na 500 milionach
produktów.

Komisja ds. ESG nadzoruje nasze postępowanie jako zrówno
ważonej i odpowiedzialnej firmy. Obejmuje to uzgodnienie naszej
strategii ESG i monitorowanie postępów w zakresie zarządzania
istotnymi ryzykami i szansami w kwestiach środowiskowych,
społecznych i ładu korporacyjnego. Komisja składa się z liderów
odpowiedzialnych za finanse, kadry, działalność operacyjną, produkty, sprawy prawne i korporacyjne. Co najmniej dwa razy w roku
komisja przekazuje zarządowi raport ze swoich prac.
W 2020 r. odpowiedzialność za ESG spoczywała na Kierowniku do
spraw Korporacyjnych i Komunikacji, który podlega Dyrektorowi
Generalnemu.

Zdrowie i odżywianie

Jasne oczekiwania

Aby pomóc młodym ludziom w zrównoważonym odżywianiu,
mamy zamiar zapewnić śniadania i edukację dietetyczną 100
milionom dzieci do 2030 r. W 2020 r. dotarliśmy do 16,6 milionów
dzieci w ramach programu żywienia Blue Band™. Prowadziliśmy
również program edukacyjny online w Ameryce Łacińskiej, z którego skorzystało 4 588 osób.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie naj
wyższych standardów postępowania w całym Upfield – nie tylko
dlatego, że jest to słuszne, ale również dlatego, że wzmacnia to
naszą firmę. Aby przekazać nasze wartości i wyjaśnić oczekiwania względem naszych pracowników, wykonawców i dostawców,
z którymi współpracujemy, opracowaliśmy szereg kodeksów
i zasad: Kodeks Postępowania, Kodeks Polityk oraz Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Surowców.

Różnorodność, sprawiedliwość i inkluzyjność
Jako młoda firma, Upfield kładzie nacisk na różnorodność i równe
szanse dla wszystkich. Uruchamiamy inicjatywy mające na celu
promowanie inkluzyjności i zagwarantowanie, że skład naszej załogi odzwierciedla różnorodność panującą na rynkach, na których
działamy.
Monitorujemy różnorodność płciową wśród naszych pracowników
i dążymy do wyeliminowania nierównej reprezentacji płci do 2030 r.
Planujemy wyznaczenie odpowiednich dalszych celów dotyczących niedostatecznie reprezentowanych grup oraz śledzenie
postępów w tym zakresie i informowanie o nich.
Płeć wśród kadry zarządzającej (2020)

Wdrożyliśmy niezawodne mechanizmy umożliwiające zgłaszanie
problemów. Infolinia Speak Up jest dostępna całą dobę. Na każdy
telefon odpowiemy w języku osoby dzwoniącej.

Słuchamy naszych partnerów

Dowiedz się więcej

Wytworzone odpady (w tonach)		

Prowadzimy naszą działalność w sposób
uczciwy, rzetelny, otwarty i z poszanowa
niem praw człowieka.

Zrównoważona dieta

Do 2030 r. chcemy również pomóc 100 milionom osób dorosłych
w obniżeniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i poprawie
sprawności funkcjonalnej. Do realizacji tych celów przyczynia się
rozwój marek ProActiv™ i Becel™. W 2020 r. świętowaliśmy wsparcie przez ProActiv™ 100-milionów serc od dnia wprowadzenia tej
marki na rynek.

Dowiedz się więcej

Nasza strategia ESG przyczynia się do realizacji kilku
celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Ocena istotności potwierdziła, że nasza
działalność w kontekście społecznym po
winna nadal skupiać się na zrównoważonej
diecie, zdrowiu i odżywianiu, dostępności
i przystępności cenowej, a także różnorodności i inkluzyjności.

Ład korporacyjny

Mężczyźni

Kobiety

Pracownicy		

67%

33%

Liderzy		

60%

40%

Zarząd Upfield Group BV		

70%

30%

Dostępność i przystępność cenowa
Dzięki naszym korzystnym cenowo produktom i formatom opakowań udostępniamy przystępne cenowo produkty roślinne, ze
szczególnym uwzględnieniem grup o niższym statusie socjo
ekonomicznym. Ponadto współpracujemy z bankami żywności na
całym świecie, co pozwala nam na przekazywanie tysięcy paczek
roślinnych produktów do smarowania oraz roślinnych alternatyw
śmietany i sera tam, gdzie są potrzebne.
Nasze darowizny pomogły zapewnić dostęp do wartościowej
żywności i walczyć z zagrożeniem niedożywienia, które dotyka
obecnie więcej osób niż kiedykolwiek. Od początku naszego programu w 2020 r. przekazaliśmy ponad 270 ton naszych produktów.
Co tydzień oferujemy nowe produkty organizacjom non-profit
zajmującym się zwalczaniem głodu.

Aktywnie zasięgamy opinii partnerów społecznych, na których
potencjalnie może mieć wpływ nasza działalność. To pomaga nam
zrozumieć problemy, ustalać priorytety i odpowiednio reagować
na szereg potencjalnych zagrożeń i szans związanych z ESG.
Omawiamy te kwestie nieoficjalnie, podczas naszej codziennej
współpracy z partnerami, inwestorami, lokalnymi społecznościami,
klientami, Konsumentami i członkami społeczności; a również
oficjalnie w ramach naszej oceny istotności, zespołów projek
towych i paneli oceny zasad.

Uzyskaj raport GRI

