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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Bakkafrost heeft zich aangesloten bij het Global Salmon Initiative en is erin
geslaagd alle locaties rond de Faeroer-eilanden per eind 2020 gecertificeerd
te krijgen volgens de Aquaculture Stewardship Council (ASC)-standaard. De
onderneming heeft in 2020 Scottish Salmon Company overgenomen. Wij zijn in
dialoog gegaan met Bakkafrost om de onderneming te stimuleren Scottish
Salmon Company op te nemen in de duurzaamheidsstrategie (het ‘Healthy
Living Plan’).

ACHTERGROND
Duurzaamheid is essentieel voor de strategie van Bakkafrost om ‘een
duurzame productiegroei op lange termijn te waarborgen en daarbij
dierenwelzijn en kostenefficiënte productie met elkaar te combineren'. De zalm
van Bakkafrost bevat meer omega 3 dan die van de meeste concurrenten. Er
wordt geen antibititica toegepast en het gebruik van andere medicijnen wordt
zo veel mogelijk beperkt. De onderneming gebruikt als voeringrediënten
alleen niet-genetisch gemodificeerde plantaardige eiwitten en olie, sojabonen
met het ProTerra-keurmerk en koolzaadolie en uit de zee afkomstige
ingrediënten met een duurzaamheidskeurmerk. Bakkafrost heeft de langste
volledig geïntegreerde waardeketen binnen de sector, waardoor producten
volledig traceerbaar zijn. Bakkafrost heeft ook een biogasinstallatie gebouwd
waar biologisch bedrijfsafval wordt omgezet in schone energie, warmte en
natuurlijke mest voor lokale boeren. De installatie is al operationeel en
vermindert de CO2-uitstoot met 11.000 m3 per jaar.

ENGAGEMENTTHEMA

ENGAGEMENTDOELEN
x Het ‘Healthy Living Plan’ uitbreiden naar de medewerkers en kweeklocaties

van de vorig jaar overgenomen Scottish Salmon Company.
x Duurzame aquacultuur blijven stimuleren.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Bakkafrost is erin geslaagd alle locaties rond de Faeroer-eilanden per eind

2020 gecertificeerd te krijgen volgens de ASC-standaard
x Bakkafrost gaat de gecoördineerde duurzaamheidsstrategie van de groep

ook toepassen bij Scottish Salmon Company.

VERVOLGSTAPPEN
x Nadere gesprekken met het management over het bijgestelde

duurzaamheidsplan (het ‘Healthy Living Plan’) in het kader van de integratie
van Scottish Salmon Company binnen de Bakkafrost-groep.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Bakkafrost houdt zich bezig met het 
kweken van zalm en is de grootste 
particuliere werkgever op de 
Faeroer-eilanden. Bakkafrost is de 
op twee na grootste zalmkweker ter 
wereld.

LAND
Faeroer

SECTOR
Voedselproducten 

MARKTKAPITALISATIE
EUR 3,4 miljard 

VRAAGSTUK
Bakkafrost is bezig met de integratie 
van een onlangs overgenomen 
zalmkweker

MATERIALITEIT
Duurzame productie is rechtstreeks 
van invloed op de resultaten van 
Bakkafrost  

RISICO
x Door niet-duurzaam kweken van 

zalm kan de kwaliteit van het 
product verslechteren en kunnen 
milieuproblemen ontstaan 

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: BBB

Bakkafrost
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