
Οι φυτικές δίαιτες βοηθούν 
στην αύξηση της πρόσληψης 
φυτικών ινών & θρεπτικών 
συστατικών και μειώνουν 
τον κίνδυνο μη μεταδοτικών 
ασθενειών.

Οι φυτικές δίαιτες δρουν 
ως ένας ανεξάρτητος 
ελαφρυντικός παράγοντας 
για την κλιματική αλλαγή.

Μια φυτική διατροφή 
αξιοποιεί καλύτερα τους 
περιορισμένους παγκόσμιους 
πόρους μας.

Χρόνια νοσήματα
Ο καθιστικός τρόπος ζωής και οι κακές 
διατροφικές συνήθειες έχουν οδηγήσει 
σε αυξημένα ποσοστά προβλημάτων 
υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή, 
όπως καρδιακές παθήσεις και διαβήτης. 
Επιπλέον, ζούμε περισσότερο.

Κλιματική Αλλαγή
Από το 1900 οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου αυξήθηκαν πάνω από 
1000%, προκαλώντας την αύξηση 
της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας      
κατά 1,2°C.

Περιορισμένοι παγκόσμιοι πόροι
Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να 
ξεπεράσει τα 10 δις έως το 2050, αλλά ο 
πλανήτης δεν έχει την ανάλογη έκταση 
γης, νερό και άλλους πόρους για να 
σιτιστούν όλοι οι άνθρωποι με κρέας και 
γαλακτοκομικά.

Γιατί ο κόσμος χρειάζεται μια φυτική διατροφή

Καταναλωτές που 
αγόρασαν το 2020 τα 
φυτικά μας spreads αντί 
για βούτυρο γάλακτος, 
συνέβαλλαν στην αποφυγή 
εκπομπών άνω των 6 
εκατομμυρίων τόνων CO2.

Πρώτο ESG report 
Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 
της Upfield με βάση τα κριτήρια 
ESG, δηλαδή Περιβαλλοντικά 
(Environmental), Κοινωνικά (Social) και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) 
ξεδιπλώνει το σχέδιο της εταιρείας μας 
για το πώς θα επιτύχουμε το όραμά μας 
για «Ένα καλύτερο μέλλον βασισμένο 
στη φυτική διατροφή». Εστιάζουμε σε 
τέσσερις τομείς που ευθυγραμμίζονται 
με τον επιχειρησιακό μας σκοπό. 
Περιγράφουν ένα σύνολο δεσμεύσεων 
με στόχους που θα καθοδηγήσουν τη 
λήψη αποφάσεων, ώστε να αυξήσουμε 
την «Ανατροπή»/«The Upside». 
Με απλά λόγια, δεσμευόμαστε να 
υποστηρίξουμε τη μετάβαση του 
παγκόσμιου συστήματος τροφίμων, να 
καινοτομήσουμε και να επενδύσουμε 
σε φυτικά τρόφιμα, που θα επιταχύνουν 
την υιοθέτηση φυτικής διατροφής, διότι 
είναι καλύτερη τόσο για εμάς όσο και για 
τον πλανήτη.

Σχετικά με εμάς

Είμαστε η «Generation Plant». Μια 
παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων που 
αγαπά την καινοτομία και λατρεύει το 
φαγητό και που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
εταιρεία φυτικών τροφίμων στον 
πλανήτη. Είμαστε ο παγκόσμιος ηγέτης 
στην κατηγορία φυτικών προϊόντων 
επάλειψης (spreads) & φυτικών 
μη-γαλακτοκομικών προϊόντων 
εναλλακτικών του τυριού και της κρέμας 
γάλακτος. Με έδρα το Άμστερνταμ, 
απασχολούμε πάνω από 4.200 
Upfielders, διαθέτουμε 15 παραγωγικές 
εγκαταστάσεις και δραστηριοποιούμαστε 
σε περισσότερες από 95 χώρες 
παγκοσμίως.

Είμαστε καινούριοι ως εταιρεία, αλλά οι 
μάρκες μας όχι. Παραγόμενα με φυσικά 
συστατικά και απλές διαδικασίες,  τα 
προϊόντα μας, όπως το Flora ™, RAMA ™, 
BlueBand ™, ProActiv ™ και Country 

Crock ™, συμπεριλαμβανομένων των 
γνωστών στην Ελλάδα εμπορικών 
σημάτων Βιτάμ™, Άλτις™ και Becel 
ProActiv™, αγαπήθηκαν εδώ και γενιές 
και, μάλιστα, πρόσφατα καλωσορίσαμε 
στην οικογένεια της Upfield την 
πρωτοποριακή vegan μάρκα Violife™.

Στην Upfield Professional, το 
εξειδικευμένο κομμάτι της Upfield για 
επαγγελματίες της εστίασης, είμαστε 
δίπλα στους chefs, τους ζαχαροπλάστες 
& τους αρτοποιούς σε εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, αρτοποιεία και καντίνες 
παγκοσμίως - έτσι ώστε οι άνθρωποι να 
έχουν πάντα τη δυνατότητα μιας φυτικής 
επιλογής!

Έχουμε την εμπειρία και την 
τεχνογνωσία μιας μεγάλης επιχείρησης 
και ταυτόχρονα την ευελιξία, τον 
γρήγορο ρυθμό και τη δημιουργικότητα 
μιας start-up.

Πιο υγιεινός τρόπος ζωής
Πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι

Καλύτερος πλανήτης

Φυτικά τρόφιμα

70% <50% <66% 6εκ.

Στην Upfield, στόχος μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να είναι 
πιο ευτυχισμένοι και υγιείς, προσφέροντάς τους θρεπτικά και νόστιμα 
φυτικά προϊόντα, που είναι καλύτερα για εμάς και για τον πλανήτη.

Όταν οι άνθρωποι επιλέγουν φυτικά προϊόντα έναντι των αντίστοιχων 
γαλακτοκομικών, αποφεύγονται οι εκπομπές CO2.

Αυτό το ονομάζουμε “The Upside”/ “Η Ανατροπή”.

Ακολουθώντας τον σκοπό μας και βοηθώντας περισσότερους ανθρώπους 
να στραφούν στην υπεύθυνη φυτική διατροφή, η «Ανατροπή» (the Upside) 
μεγαλώνει. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον με 
βάση τη φυτική διατροφή.

Ένα καλύτερο μέλλον βασισμένο 
στη φυτική διατροφή

Τα φυτικά προϊόντα 
επάλειψης απαιτούν  
λιγότερο από τον μισό 
όγκο νερού για την 
παραγωγή τους συγκριτικά 
με το βούτυρο γάλακτος.

Τα φυτικά προϊόντα 
επάλειψης απαιτούν κατά 
2/3 λιγότερη έκταση γης 
συγκριτικά με το βούτυρο 
γάλακτος.

Τα φυτικά προϊόντα 
επάλειψης (φυτικά 
spreads) έχουν 70% 
μικρότερο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα* από το 
βούτυρο γάλακτος.

*Για να μάθετε περισσότερα για 
τους ισχυρισμούς αξιολόγησης 
δεδομένων του κύκλου ζωής (Life 
Cycle Assessment), επισκεφθείτε 
τον ιστότοπό μας.

Είμαστε το μέλλον των τροφίμων. 
Είμαστε η “Generation Plant”.

http://www.upfield.com/purpose/better-planet/climate-action/


Παραδίδοντας ένα καλύτερο μέλλον βασισμένο στη φυτική διατροφή

Βελτίωση των πόρων διαβίωσης 100.000 
ανθρώπων και επαφή με 5 εκατομμύρια σεφ 
για ενεργοποίηση της Generation Plant.  
1    Προασπίζουμε την κοινωνική κινητικότητα και ισότητα έχοντας 

μια επιχείρηση που δεν αποκλείει κανέναν, συμπεριλαμβανομένης 
της ισορροπίας 50:50 μεταξύ των φύλων

2    Οι Upfielders είναι υποστηρικτές του Σκοπού και της 
Στρατηγικής της Upfield στις κοινότητές μας -  στόχος το top 
25% eNPS (Employee Net Promoter Score) 

3    Διευρύνουμε τη Generation Plant στις κοινότητές μας, 
επενδύοντας 15.000 ώρες ετησίως στον εθελοντισμό

4    Βελτιώνουμε τους πόρους διαβίωσης 100.000 μικρών 
παραγωγών και επιχειρηματιών φυτικών τροφίμων

5   Βελτιώνουμε τη γνώση και τις ικανότητες 40.000 σεφ στα 
φυτικά τρόφιμα. Χτίζουμε ένα δίκτυο 5 εκατομμυρίων σεφ που 
χρησιμοποιούν κυρίως φυτικά τρόφιμα

Μηδενικές εκπομπές άνθρακα και 95% 
χωρίς πλαστικό! Πρωτοπορούμε με προϊόντα 
που προστατεύουν τη φύση.
1    Μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 

(Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα για τις επιχειρήσεις της Upfield 
και μείωση 25% στο συνολικό αποτύπωμα έως το 2030)

2   

3    Μείωση του περιβαλλοντικού μας αντίκτυπου, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των απορριμμάτων κατά 
50% και μηδενικών αποβλήτων προς ταφή

4    Εξάλειψη κατά 95% της περιεκτικότητας σε πλαστικό από όλες 
τις συσκευασίες μας 

5    Καμία αποψίλωση ή εκμετάλλευση γης - 100% υπεύθυνη 
προμήθεια πρώτων υλών έως το 2025

1 δισεκατομμύριο άνθρωποι να επιλέγουν 
τα νόστιμα φυτικά προϊόντα μας. 

1     Να χτίζουμε «δυναμικές μάρκες» προϊόντων, που εμπνέουν 
και εκπαιδεύουν τους ανθρώπους να στραφούν σε φυτικά 
τρόφιμα 

2   

3     Να λανσάρουμε πάντα πιο νόστιμα και καλύτερα φυτικά 
προϊόντα

4     Το χαρτοφυλάκιό μας να περιλαμβάνει 100% φυτικά 
προϊόντα έως το 2025

5     Να μεταβούμε σε χαρτοφυλάκιο προϊόντων από 100% 
φυσικά συστατικά, με απλές ετικέτες έως το 2025

Φυτικά τρόφιμα Πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι Καλύτερος πλανήτης

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

200 εκατομμύρια ζωές να επηρεαστούν 
θετικά, έχοντας πρόσβαση σε προσιτή και 
υγιεινή διατροφή.
1     Επενδύoυμε σε νέες καινοτομίες, που είναι προσιτές σε 

χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα καταναλωτών

2   

3   

4     Δίνουμε τη δυνατότητα σε 50 εκατομμύρια ενήλικες 
να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, 
προσφέροντας πιο υγιεινά προϊόντα και διατροφική 
εκπαίδευση

5     Ενεργοποιούμε έναν δραστήριο τρόπο ζωής και 
βελτιώνουμε την υγεία 50 εκατομμυρίων ενηλίκων

Πιο υγιεινός τρόπος ζωής

 Το 2020 λανσάραμε το 
Flora Plant®, το πρώτο μας 
προϊόν με 100% χάρτινη 
συσκευασία. Αυτό το 
υλικό συσκευασίας είναι 
περισσότερο βιώσιμο 
από το τυπικό υλικό 
περιτυλίγματος και είναι 
100% βιοδιασπώμενο.

 
Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε 
για καλύτερη γεύση, 
διατήρηση της υγείας και 
έναν καλύτερο πλανήτη μέσω 
καινοτομιών. Δημιουργούμε 
ένα ειδικό κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης στο 
Wageningen της Ολλανδίας.

Μέσα από το έργο Mariposa, 
η Upfield υποστηρίζει 
μικροϊδιοκτήτες, ώστε να 
μετατρέψουν τις παραγωγικές 
τους δραστηριότητες σε 
πιστοποιημένο-RSPO 
φοινικέλαιο, παρέχοντας έως 
200 εκπαιδευτικές συνεδρίες.

 

Είμαστε παθιασμένοι με την 
υγεία του εδάφους και μαζί 
με συνεργάτες δουλεύουμε για 
τη διάδοση της γνώσης στους 
αγρότες που παράγουν σόγια 
στο Κάνσας, τη χώρα που 
παράγεται το Country Crock™.

Μελέτες Περίπτωσης

Είμαστε
καινοτόμοι

 

Η συνεργασία της Upfield 
με την Agventure Limited 
εξασφαλίζει μια έτοιμη 
αγορά για πάνω από 7.000 
μικροκαλλιεργητές που 
παράγουν έλαιο canola στην 
Κένυα και μαζί με σχετική 
εκπαίδευση για βελτίωση της 
υγείας του εδάφους.

Έχουμε δεσμευτεί για       
την εισαγωγή επισήμανσης 
ανθρακικού αποτυπώματος 
σε 100 εκατομμύρια 
συσκευασίες των φυτικών 
μας spreads μέχρι το τέλος 
του 2021, για να βοηθήσουμε 
τους καταναλωτές να  
ενημερώνονται για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των τροφίμων που 
επιλέγουν.

Η Upfield είναι χορηγός της 
Συνόδου Κορυφής Vegan 
Γυναικών. Ανώτατα στελέχη θα 
είναι μέλη της κριτικής επιτροπής 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
και θα καθοδηγήσουν περαιτέρω 
γυναικείες επιχειρήσεις με 
φυτικής προέλευσης προϊόντα.

 
Στον Καναδά, δωρίσαμε  
στο Kind Hearts Fund, 
$1 για κάθε Becel™ που 
αγοράστηκε την άνοιξη του 
2021, παρέχοντας 100.000 
γεύματα σε Καναδούς που 
αντιμετώπιζαν επισιτιστική 
ανασφάλεια.

Από το 2020 έχουμε δωρίσει 
270 τόνους από τα φυτικά μας 
προϊόντα σε τράπεζες τροφίμων 
και Μη-Κερδοσκοπικούς 
Οργανισμούς για αντιμετώπιση 
της πείνας.

Το 2020 
γιορτάσαμε την 
υποστήριξη 
του Becel 
ProActiv™ σε 
100 εκατομμύρια 
καρδιές, από όταν 
κυκλοφόρησε.

Το 2020, μπήκαμε σε αρκετές 
νέες κατηγορίες και 
κανάλια με συναρπαστικά 
προϊοντικά λανσαρίσματα,  
συμπεριλαμβανομένων 
των φυτικών προϊόντων 
εναλλακτικών του 
τυριού Violife™, φυτικών 
εναλλακτικών της κρέμας 
και του βουτύρου, ακόμη 
και cocospread φυτικής 
προέλευσης.



*Όλοι οι στόχοι είναι για το 2030 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Το ΒlueBand™ έχει σαν 
αποστολή να διασφαλίζει 
ένα θρεπτικό πρωινό, άμεσα 
διαθέσιμο και προσιτό, για 
100 εκατομμύρια μαθητές 
σε σχολεία της Αφρικής και 
της Ασίας.



Το 2020, βοηθήσαμε 21.800 
μητέρες-επιχειρηματίες 
στην Ινδονησία να 
αναπτύξουν τις μικρές 
επιχειρήσεις αρτοποιίας τους  
και τώρα σχεδιάζουμε να 
επεκτείνουμε το πρόγραμμα 
και σε άλλες χώρες.

Να αυξήσουμε τον αντίκτυπο και τη διαθεσιμότητα της 
κατηγορίας των προϊόντων μας, για να διευκολύνουμε τους 
καταναλωτές να επιλέγουν τρόφιμα φυτικής προέλευσης

Παρέχουμε καλύτερη θρέψη, υπερτερώντας στα 
διατροφικά κριτήρια για τα κορεσμένα λιπαρά και το αλάτι, 
χωρίς τρανς λιπαρά

Επικοινωνία των πλεονεκτημάτων της φυτικής διατροφής, 
με επισήμανση για το αποτύπωμα άνθρακα σε 500 
εκατομμύρια συσκευασίες προϊόντων μας, έως το 2025

Παρέχουμε ισορροπημένη διατροφή και εκπαίδευση σε 
100 εκατομμύρια παιδιά

ΣΤΟΧΟΣ

Είμαστε
για όλους

Λατρεύουμε
το φαγητό Η Upfield έχει στρατηγική 

συνεργασία με τη Starling, 
χρησιμοποιώντας καινοτόμο 
δορυφορική τεχνολογία 
παρακολούθησης και 
χαρτογράφησης, ώστε να 
προσδιορίσει αν τυχόν κάπου 
συμβαίνει αποψίλωση των 
δασών.

Είμαστε
ακτιβιστές



Οι λεπτομέρειες

Μιλήσαμε με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, για να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας, να καθορίσουμε 
τους τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε και να 
προσδιορίσουμε τους κατάλληλους στόχους. Η διαδικασία ήταν 
ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση κινδύνων για την επιχείρησή 
μας και διαμόρφωσε τη στρατηγική ESG που περιγράφεται στην 
προηγούμενη σελίδα.

Εδώ, μοιραζόμαστε περαιτέρω πληροφορίες και δεδομένα 
σχετικά με τα ουσιώδη ζητήματα που εντοπίσαμε.

 

Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα 
GRI (Global Reporting Initiative): βασική επιλογή. Για 
δημοσιοποίηση περαιτέρω στοιχείων, ανατρέξτε στο Παράρτημα 
Δημοσιοποίησης ESG της Upfield.

 
Η στρατηγική μας ESG συμβάλλει σε πολλούς από τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2020, συνεργαστήκαμε 
με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
για να πραγματοποιήσουμε μια αξιολόγηση 
σημαντικότητας, που εντόπισε τα θέματα στα 
οποία έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε δράση 
ή την ευκαιρία να έχουμε θετικό αντίκτυπο. 
Ακολουθούν λεπτομέρειες σχετικά με την 
απόδοση σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς 
και τομείς εταιρικής διακυβέρνησης της 
επιχείρησής μας.

Κλιματική αλλαγή
Μετράμε και διαχειριζόμαστε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. 
Στόχος μας είναι να μειώσουμε το συνολικό μας αποτύπωμα κατά 
25% έως το 2030 και να έχουμε μηδενικές εκπομπές έως το 2050, 
και τελικά να επιτύχουμε ‘better than net zero’, λόγω των εκπομπών 
που θα αποφευχθούν και των πρωτοβουλιών επισήμανσης, σύμφωνα 
με επιστημονικά δεδομένα. 

Το 2020, το αποτύπωμα άνθρακα ήταν 3,15 εκατομμύρια τόνοι 
ισοδυνάμου CΟ2. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις εκπομπές από 
τις δραστηριότητες, τα γραφεία και τις αποθήκες μας, καθώς 
και μια ισχυρή εκτίμηση των βασικών εκπομπών της αλυσίδας 
εφοδιασμού (πεδίο 1, 2 και 3). Πεδίο εφαρμογής 1 και πεδίο 2 είναι 
οι δραστηριότητες που ανήκουν και ελέγχονται από την εταιρεία. Οι 
υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με τις συστάσεις του World Resources 
Institute (WRI) και του πρωτοκόλλου από το World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG). 

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (kt ισοδυνάμου CO2) 2020

Πεδίο 1 42

Πεδίο 2  85 

Πεδίο 3  3,027

Σύνολο   3,154

 
 

 
Συσκευασία
Θέλουμε τα προϊόντα μας να φτάνουν στους καταναλωτές σε 
άριστη κατάσταση, γι’αυτό η συσκευασία των προϊόντων μας 
έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το περιεχόμενο φρέσκο και να 
διευκολύνει την ασφαλή αποστολή και αποθήκευσή τους. Αυτή 
τη στιγμή χρησιμοποιούμε χαρτί, πλαστικό και μικρές ποσότητες 
μετάλλων και γυαλιού, αλλά ο στόχος μας είναι να είμαστε 95% 
χωρίς πλαστικά έως το 2030.

Θα αυξήσουμε, επίσης, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο (20%) έως 
το 2030 και θα βεβαιωθούμε ότι κάθε κομμάτι συσκευασίας είναι 
100% ανακυκλώσιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο ή κομποστοποιήσιμο 
- και με σαφή επισήμανση, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πώς 
να το απορρίψουν καλύτερα. 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  2020

Συνολική συσκευασία   107tn

Συνολικό πλαστικό    49tn

Συνολικό περιεχόμενο ανακύκλωσης 25tn  (23.8%)

Σύνολο που μπορεί είτε να επαναχρησιμοποιηθεί,  101tn  (94.5%) 
να ανακυκλωθεί, ή να κομποστοποιηθεί 
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Κοινωνία
Η αξιολόγηση σημαντικότητας επιβεβαίωσε 
ότι η εστίασή μας στις κοινωνικές επιπτώσεις 
πρέπει να παραμείνει στη βιώσιμη διατροφή, 
την υγεία & διατροφή, την προσβασιμότητα 
& προσιτότητα, τη συμπερίληψη και 
διαφορετικότητα.

Βιώσιμη διατροφή
Δεσμευόμαστε να δημιουργούμε νόστιμα, φυσικά και θρεπτικά 
τρόφιμα που οι άνθρωποι θέλουν να γευθούν και οι σεφ να 
χρησιμοποιήσουν στη μαγειρική - καθιστώντας τα φυτικά και 
vegan τρόφιμα προσιτά σε όλους. Η ομάδα μας από σεφ και 
διατροφολόγους, με συνέπεια, προσφέρει πρωτοποριακές 
καινοτομίες στη βιομηχανία, ξεπερνώντας τα όρια της 
λειτουργικότητας και της εξυπηρέτησης των καταναλωτών που 
επιθυμούν να υιοθετούν βιώσιμες επιλογές τροφίμων.

Θέλουμε να εμπνεύσουμε μια γενιά να υιοθετεί φυτικά προϊόντα 
και μια πιο φυτική διατροφή και, έως το 2030, στοχεύουμε να 
απευθύνουμε τα προϊόντα μας σε ένα δισεκατομμύριο καταναλωτές. 

Θέλουμε, επίσης, να  εμπνεύσουμε μια γενιά σεφ και επιχειρηματιών να 
υιοθετούν φυτικά προϊόντα. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, προσφέρουμε 
επιχορηγήσεις, για να βοηθήσουμε τους σεφ να στραφούν σε φυτικά 
τρόφιμα και στη Σρι Λάνκα υποστηρίζουμε γυναίκες επιχειρηματίες να 
ξεκινήσουν επιχειρήσεις αρτοποιίας.

Υγεία και διατροφή
Για να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν μια ισορροπημένη 
διατροφή, στοχεύουμε να παρέχουμε πρωινό και διατροφική 
εκπαίδευση σε 100 εκατομμύρια παιδιά έως το 2030. Το 2020, φτάσαμε 
τα 16,6 εκατομμύρια παιδιά μέσω του διατροφικού προγράμματος του 
προϊόντος Blue Band. Πραγματοποιήσαμε, επίσης, ένα διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Λατινική Αμερική, στο οποίο συμμετείχαν 
4.588 άτομα.

Θέλουμε, επίσης, να βοηθήσουμε 100 εκατομμύρια ενήλικες να 
μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και να βελτιώσουν 
τη λειτουργική τους υγεία έως το 2030. Αυτό υποστηρίζεται από τα 
προϊόντα ProActiv™ και Becel™. Το 2020 γιορτάσαμε την υποστήριξη 
που έχει δώσει το Becel ProActiv™ σε 100 εκατομμύρια καρδιές από 
όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά.

 
Διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη
Ως νέα εταιρεία, η Upfield δεσμεύεται για τη διαφορετικότητα και τις 
ίσες ευκαιρίες. Ξεκινάμε πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση 
της ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς και διασφαλίζοντας ότι το εργατικό 
δυναμικό μας αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των αγορών στις 
οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Παρακολουθούμε την ποικιλομορφία του φύλου των ανθρώπων 
μας και στοχεύουμε να τα εξισορροπήσουμε έως το 2030. 
Σχεδιάζουμε να θέσουμε τους κατάλληλους αυστηρούς στόχους για 
τις ομάδες που δεν εκπροσωπούνται και θα παρακολουθήσουμε και 
θα δημοσιοποιούμε το πώς προχωράμε.

Φύλο στη διοίκηση  (2020)                                     Άνδρες Γυναίκες

Συνεργάτες                                                                        67% 33%

Επικεφαλής                                                                       60% 40%

Διοικητικό Συμβούλιο της Upfield Group BV               70%          30%
 
Πρόσβαση και Προσιτότητα
Μέσω της καλής τιμολογιακής πολιτικής των μαρκών μας, 
υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα πρόσβασης σε προσιτά φυτικά τρόφιμα, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες. 
Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τράπεζες τροφίμων σε όλο τον κόσμο, 
δίνοντάς μας τη δυνατότητα να δωρίσουμε χιλιάδες συσκευασίες φυτικών 
προϊόντων μας, όπου γνωρίζουμε ότι θα κάνουν τη διαφορά.

Οι δωρεές αυτές βοήθησαν να διατηρηθεί ο εφοδιασμός των ανθρώπων 
με θρεπτικά τρόφιμα και να καταπολεμηθεί η επισιτιστική ανασφάλεια 
που πλήττει περισσότερους ανθρώπους από ποτέ αυτήν τη στιγμή. Από 
τότε που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα δωρεάς προϊόντων το 2020, έχουμε 
δωρίσει περισσότερους από 270 τόνους προϊόντων. Κάθε εβδομάδα, 
προσφέρουμε νέα αγαθά σε ΜΚΟ για την αντιμετώπιση της πείνας.

Εταιρική 
Διακυβέρνηση
Διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με 
ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια, καθώς 
και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Υπευθυνότητα
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Upfield εκχωρεί την εξουσία σε 
θέματα ESG στην επιτροπή ESG, στην οποία προεδρεύει ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Upfield, David Haines.

Η επιτροπή ESG επιβλέπει τη συμπεριφορά μας ως βιώσιμη και 
υπεύθυνη επιχείρηση. Αυτό περιλαμβάνει τη συμφωνία της στρατηγικής 
μας για το ESG και την παρακολούθηση της προόδου στη διαχείριση 
κινδύνων και ευκαιριών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής 
διακυβέρνησης. Η επιτροπή αποτελείται από ηγέτες με ευθύνη για τα 
οικονομικά, τους ανθρώπους, τις λειτουργίες, τα προϊόντα, τις νομικές 
και εταιρικές υποθέσεις. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, η επιτροπή 
αναφέρει την πρόοδο στο διοικητικό συμβούλιο.

Το 2020, η ευθύνη για το ESG ήταν της Chief Corporate Affairs and 
Communications Officer που αναφέρεται στον CEO.

Διευκρινίζοντας τις προσδοκίες μας
Δεσμευόμαστε να τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε 
όλη την επιχείρησή μας – καθώς εκτός του ότι αυτό είναι το σωστό, 
κάνει την επιχείρησή μας πιο ανθεκτική. Για να επικοινωνήσουμε 
τις αξίες μας και να αποσαφηνίσουμε τις προσδοκίες των δικών μας 
ανθρώπων, των συμβασιούχων και των προμηθευτών με τους οποίους 
συνεργαζόμαστε, έχουμε μια σειρά από κώδικες και πολιτικές: τον 
Κώδικα Δεοντολογίας, Πολιτικές & Κώδικες και την Πολιτική Υπεύθυνης 
Προμήθειας.

Διαθέτουμε ισχυρούς μηχανισμούς για να διασφαλίσουμε ότι μπορούν 
να διατυπωθούν οποιεσδήποτε ανησυχίες. Το Speak Up Line που είναι 
διαθέσιμο 24/7. Οποιαδήποτε κλήση θα απαντάται στην τοπική γλώσσα 
του καλούντος.

Ακούγοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(stakeholders)
Ζητούμε ενεργά σχόλια από ομάδες ενδιαφερομένων που επηρεάζονται 
δυνητικά από την επιχείρησή μας. Αυτό μας βοηθά να κατανοούμε, 
να δίνουμε προτεραιότητα και να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα σε 
οποιοδήποτε φάσμα πιθανών ESG κινδύνων και ευκαιριών. Τους 
συμβουλευόμαστε ανεπίσημα στην καθημερινή μας εργασία με 
συνεργάτες, επενδυτές, κοινωνικούς φορείς, πελάτες, καταναλωτές 
και μέλη της κοινότητας. Το κάνουμε και επίσημα ως μέρος της 
αξιολόγησης σημαντικότητας, των συμβουλίων και των επιτροπών 
αναθεώρησης πολιτικής.

Ζητήστε την έκθεση GRI  

Περιβάλλον
Τα ενδιαφερόμενα μέρη αναγνώρισαν 
την κλιματική αλλαγή, τις πλαστικές 
συσκευασίες και την υπεύθυνη προμήθεια 
ως τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά 
ζητήματα για την Upfield.

Upfield Code  
of Conduct
Our Recipe for  
Growth and Success
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Κώδικας 
Επιχειρηματικών
Αρχών και 
Πολιτικών

Στην Upfield δεσμευόμαστε 
να τηρούμε τα υψηλότερα 
πρότυπα συμπεριφοράς σε 
όλη την επιχείρησή μας.

Ζητήστε την έκθεση GRI

Aξιολόγηση σημαντικότητας

Δείτε τον Κώδικα 

Μάθετε περισσότερα

Υπεύθυνη και βιώσιμη προμήθεια
Δεσμευόμαστε για 100% υπεύθυνη προμήθεια. Έχουμε μηδενική 
ανοχή στην εκμετάλλευση των εργαζομένων και θα αγοράζουμε μόνο 
αγαθά που παράγονται με τρόπο που δεν συμβάλλει στην αποψίλωση 
των δασών ή την ανάπτυξη σε τύρφη (έλος).

Κατανοούμε τη σημασία της διαφάνειας στη διαδικασία διαχείρισης 
της αλυσίδας εφοδιασμού, για να αποδείξουμε και να διαβεβαιώσουμε 
ότι εργαζόμαστε προοδευτικά για την εξάλειψη όλων των μορφών 
καταναγκαστικής εργασίας. Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία εργαλείων 
Sedex, πρότυπα πιστοποίησης βιωσιμότητας όπως το RSPO, καθώς και 
τον δικό μας Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών, για τη διαχείριση και 
εξάλειψη πιθανών κινδύνων στις αλυσίδες εφοδιασμού μας.

Για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό μας και να αποτρέψουμε την 
αποψίλωση των δασών, στοχεύουμε να αγοράζουμε το 100% του 
φοινικέλαιου, της σόγιας και του χαρτιού από πιστοποιημένες βιώσιμες 
πηγές. 

Υλικό Ποσοστό πιστοποιημένο/από βιώσιμες πηγές*

Φοινικέλαιο           100% 100% του φοινικέλαιου που αγοράζουμε                                          
είναι φυσικά πιστοποιημένο 

Σογιέλαιο 100%

Χαρτί & Πολτός 99.6%  Outstanding 0.4% was due to a 

technicalchallenge in multi-layer 
packaging in Portugal which has since 
been resolved and a disruption in the 
supply of FSC  paper in Ghana, which will 
be replaced with recycled content.

100% πιστοποιημένα υλικά *εξαιρούνται προϊόντα παραγόμενα από εξωτερικούς συνεργάτες 
 

Απόβλητα
Μέχρι το 2030, στοχεύουμε να μειώσουμε τα απόβλητά μας κατά 50% 
και να είναι μηδενικά τα απόβλητα προς ταφή. 

Παραγόμενα απόβλητα (τόνοι)  2020

Επαναχρησιμοποιούμενα 0.3

Ανακτημένα  14

Ανακυκλωμένα 21

Επικίνδυνα 0.05

Μη επικίνδυνα 2.2

Σύνολο   37.7

 
Προϊοντικό αποτύπωμα άνθρακα 
Εκτός από την αντιμετώπιση του δικού μας αποτυπώματος, θέλουμε 
να αυξήσουμε τα κλιματικά οφέλη των φυτικών προϊόντων μας 
και να προωθήσουμε φιλικά προς το κλίμα τρόφιμα μέσω της 
επισήμανσης αποτυπώματος άνθρακα στη συσκευασία. 

Πραγματοποιήσαμε αξιολογήσεις του κύκλου ζωής των φυτικών 
μας spreads, οι οποίες μας έδωσαν τη δυνατότητα να συγκρίνουμε 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Το αποτύπωμα άνθρακα των φυτικών 
προϊόντων επάλειψης (spreads) είναι 70% μικρότερο σε σχέση με 
το βούτυρο γάλακτος και απαιτείται κατά 2/3 λιγότερη έκταση γης 
και λιγότερο από τον μισό όγκο νερού για την παραγωγή τους, 
συγκριτικά με το βούτυρο που είναι ζωικής προέλευσης.  Ο τομέας 
των τροφίμων αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο 
των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πράγμα που 
σημαίνει ότι η μετάβαση σε φυτικά τρόφιμα είναι απαραίτητη για 
να πετύχουμε τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
(Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών).

Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να επιλέγουν τρόφιμα 
που είναι καλύτερα για τον πλανήτη. Έχουμε προσθέσει στην ετικέτα 
το αποτύπωμα άνθρακα σε όλες τις συσκευασίες του Flora Plant® 
και του County Crock Plant Butter® και στοχεύουμε να το έχουμε σε 
500 εκατομμύρια προϊόντα με αυτή την επισήμανση έως το 2030.

Μάθετε περισσότερα

* Όλο το χαρτί προέρχεται από υπεύθυνη προμήθεια. Δείτε την ενότητα υπεύθυνη προμήθεια.

** Οι προμηθευτές συσκευασιών στη Γκάνα και την Πορτογαλία βρέθηκε ότι δεν πληρούσαν τις 
απαιτήσεις της πολιτικής μας. Ολοκληρώθηκαν διορθωτικές ενέργειες για να καλυφθεί αυτό το κενό.

Το 0,4% που εκκρεμεί οφειλόταν σε 
τεχνική πρόκληση σε πολυστρωματική 
συσκευασία στην Πορτογαλία, η οποία 

έκτοτε επιλύθηκε και σε διακοπή 
στην προμήθεια χαρτιού FSC στην 

Γκάνα, η οποία θα αντικατασταθεί με 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

https://upfield.com/purpose/better-planet/climate-action/
https://upfield.com/purpose/better-planet/better-packaging/
mailto:ir%40upfield.com?subject=Request%20GRI%20Report
mailto:ir%40upfield.com?subject=Request%20GRI%20Report
https://upfield.com/materiality-assessment
https://upfield.com/code-of-conduct
https://upfield.com/purpose/healthier-lives
https://upfield.com/purpose/better-planet/responsible-sourcing/

