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FAIRR INITIATIVE
Door:
Sinds:

Gebied:
Verplichting:

Het FAIRR Initiative maakt deel uit van de Jeremy Coller Foundation, een filantropische organisatie geleid
door de welbekende zakenman en investeerder, Jeremy Coller.
2015
Het FAIRR Initiative werd opgericht
2018

De eerste publicatie van de jaarlijkse Coller FAIRR Protein Producer Index

2020

De lancering van de Coller FAIRR Climate Risk Tool

2020

De lancering van de Sustainable Proteins Hub

Landbouw
Vrijwillig, met als enige voorwaarde dat leden een jaarlijkse enquête invullen.

Gebaseerd op:
Informatie:
Het FAIRR (Farm Animal Investment Risk & Return) Initiative erkent dat intensieve veehouderij
ernstige risico’s inhoudt voor zowel mens als milieu. Als deze risico's niet met de hoogste prioriteit worden
aangepakt, dan zullen de gevolgen ervan de waarde van investeringen in de landbouwsector op de lange
termijn aanzienlijk beïnvloeden.
Onze organisatie werd om deze reden opgericht om beleggers en vermogensbeheerders te helpen bij het
identificeren en verminderen van ESG (Environmental, Social and Governance) risico's in de landbouwsector.
Ook helpen wij bij het beschermen en maximaliseren van de waarde van hun beleggingsportefeuilles door
te wijzen op de kansen die de landbouwsector biedt (bijv. m.b.t. kweekvlees en plantaardige proteïnes). Wij
gaan proactief de dialoog aan met investeerders, bedrijven en belanghebbenden rond belangrijke kwesties,
zoals antimicrobiële resistentie, ontbossing, arbeidsomstandigheden en biodiversiteit. Daarnaast
publiceren wij baanbrekende onderzoeksrapporten die als een stuwende kracht voor verandering in de
voedings- en landbouwsector fungeren.
Sinds 2020 telt onze netwerk bijna 250 leden, waaronder pensioenfondsen en internationale
beleggingsinstellingen, die samen meer dan $25 biljoen aan activa in beheer hebben. Sterker nog,
het FAIRR Initiative is inmiddels één van de snelst groeiende ESG-netwerken ter wereld.
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FAIRR INITIATIVE
Gerelateerd:

Coller FAIRR Protein Producer Index: https://www.fairr.org/index/
De Coller FAIRR Protein Producer Index is de enige uitgebreide beoordeling van de grootste
landbouwbedrijven ter wereld, hetgeen neerkomt op een nettowaarde van circa $324 miljard. De 60
betrokken bedrijven worden beoordeeld op een reeks criteria omtrent o.a. de uitstoot van
broeikasgassen, antibioticagebruik en de traceerbaarheid van soja en runderen. Voor beleggers blijft
de Coller FAIRR Protein Producer Index de belangrijkste gegevensbron om de grootste veehouders te
evalueren op ESG-factoren.
Andere aanbiedingen van de FAIRR Initiative:
Sustainable Proteins Hub: https://www.fairr.org/sustainable-proteins/
Coller FAIRR Climate Risk Tool: https://www.fairr.org/research/climate-risk-tool/

Leden/deelnemers:

Wij als het FAIRR Initiative verwelkomen o.a. vermogensbezitters en vermogensbeheerders om lid te
worden van onze netwerk. Meer weten? Zie: https://www.fairr.org/register
“The animal protein sector plays a fundamental role in tackling issues such as climate change and
poor antibiotic stewardship – topics that are increasingly on the radar of institutional investors
worldwide.
Research from FAIRR’s Protein Producer Index found that of 60 of the world’s largest meat, fish and
dairy companies, 70% have low levels of antibiotic stewardship, contributing to the growth of
antimicrobial resistance. Furthermore, 35% report an annual increase in emissions this year and
78% haven't declared or set meaningful GHG reduction target. This is a real concern for investors.
FAIRR's research highlights key areas where constructive investor engagement is invaluable in
strengthening companies' commitments not only on climate change, but also on topics such as
biodiversity, health and water.“
Frank Wagemans, Senior Engagement Specialist at Achmea Investment Management

Wat doen pensioenfondsen?
Links:

www.FAIRR.org
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