DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2021

BEKNOPTE
SAMENVATTING
VISIE � INNOVATIE � TRANSFORMATIE

BERICHT VAN DE CEO
Bij O-I is onze visie om de meest innovatieve,
duurzame en gekozen leverancier van merkversterkende
verpakkingsoplossingen te zijn.
Andres A. Lopez
DIRECTEUR

Hoewel we geloven dat een glazen verpakking al de meest duurzame
verpakkingsoplossing is, gaat duurzaamheid bij O-I over meer dan wat we maken. Het
gaat ook over hoe we het maken. Het gaat over het samenhangend ecosysteem met
betrekking tot onze leveranciers, onze klanten, onze mensen en de gemeenschappen
waar we werken. Het gaat over het bereiken van de balans tussen onze activiteiten
en de producten die we maken met de huidige en toekomstige behoeften van onze
gemeenschappen, de planeet en onze collectieve welvaart. Bij O-I is de reis naar deze
balans—duurzaamheid—gebaseerd op veerkracht, innovatie en de altijd aanwezige
uitdaging om te veranderen wat we doen.

…duurzaamheid bij O-I is over meer
dan wat we maken. Het gaat ook over
hoe we het maken.
Deze beknopte samenvatting geeft u een overzicht van onze vorderingen op het gebied
van duurzaamheid en onze visie voor de toekomst. Ga naar o-i.com/sustainability
om ons volledige duurzaamheidsrapport van 2021 te lezen. Aangezien we streven naar
een meer duurzame toekomst voor O-I, onze aandeelhouders en gemeenschappen,
hopen we dat u wordt geïnspireerd door wat u leert in ons duurzaamheidsrapport. Wij
hopen dat u zult meedoen bij het creëren van duurzaamheid voor vandaag en voor
toekomstige generaties.
ANDRES A. LOPEZ
Hij/Hem
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O-I-DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN
Onze doelstellingen zijn doelbewust ambitieus,
want dat is wat innovatie en transformatie stimuleert.

25% BROEIKASGASVERMINDERING
Goedgekeurd SBTi-doel om broeikasgasuitstoot met 25%
te verlagen in 2030 (interim doel van 10% tegen 2025).

25% WATERREDUCTIE
We streven ernaar ons wereldwijde watergebruik te
verminderen met 25% in 2030, waarbij we prioriteit geven
aan activiteiten in gebieden met een hoger risico.

40% HERNIEUWBAAR
Hernieuwbare energie is een pilaar in onze strategie
om de uitstoot van CO2 te verlagen. Ons doel is om
40% hernieuwbaar energieverbruik te bereiken in
2030 en om het totale energieverbruik met 9%
te verlagen.

DUURZAAMHEID VAN DE
TOELEVERINGSKETEN
Samen een duurzaamheidsbalans bereiken door
onze toeleveringsketen af te stemmen op onze
duurzaamheidsvisie en doelen voor 2030.

50% GERECYCLEDE INHOUD
Verhoog de gerecyclede inhoud tot gemiddeld 50%
in 2030. O-I kiest voor een aanpak op maat om het
percentage gerecyclede inhoud in zijn bedrijfsnetwerk
te verhogen, aangezien de percentages per geografie
aanzienlijk verschillen.

R&D-TRANSFORMATIE
De glasproductie opnieuw uitvinden en vormgeven
zodat de circulariteit van het glas overeenkomt met
het potentieel van onze MAGMA-smelttechnologie,
koolstofarme alternatieve brandstoffen en lichtgewicht
glazen verpakkingen.

DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT
We gaan verder met het bouwen van een diverse en
inclusieve omgeving waar mensen zich welkom voelen om
een betere toekomst voor zichzelf, elkaar en O-I te creëren.
We zijn gericht op het verhogen van alle aspecten van
diversiteit in ons team.

GEEN LETSEL
Als onderdeel van ons streven naar geen enkel
letselongeval, streven we naar een verbetering van
50% van onze Totaal Aantal te Registeren Ongevallen
(TRIR) in 2030.

SOCIALE IMPACT
We zien een enorme kans om positief invloed te
hebben op de planeet en gemeenschappen waar we
werken. We zullen samenwerken met klanten, NGO’s,
leveranciers en lokale leiders om glasrecycling op
100% van onze locaties beschikbaar te maken.

GEEN VERSPILLING
De hoeveelheid gebruikte natuurlijke hulpbronnen
verminderen, de productie van afval verminderen
door hergebruik en recycling terwijl we naar een
„Geen Verspilling”-organisatie streven.
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VORMING
VOOR ONZE
DUURZAME
TOEKOMST
„Zuiverheid, oneindige recyclebaarheid en
natuurlijke circulariteit maken glas tot de
meest duurzame vormvaste verpakking. In
combinatie met de voordelen van glas zullen
onze innovatieve geest en transformatieve
denkwijze onze visie om de meest duurzame
leverancier van de meest duurzame
verpakking te zijn, tot werkelijkheid maken.”

Randolph L. Burns

CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER

Hij/hem
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DE ONEINDIGE
CIRCULARITEIT
VAN GLAS

In tegenstelling tot andere materialen die niet 100% recyclebaar zijn, moeilijk
te recyclen zijn (als ze al recyclebaar zijn), slechts enkele malen gerecycled
kunnen worden en, als ze niet gerecycled worden, dit ernstige problemen kan
opleveren op het gebied van afvalverwijdering en vervuiling, heeft glas geen
van deze uitdagingen, nu niet en in de toekomst niet. Dit is waarom glas
het meest duurzame verpakkingsmateriaal is.

1. GRO NDS TOFFEN
Net als bij ieder ander productieproces, begint het maken van glas
met grondstoffen. Gelukkig is glas oneindig en 100% recyclebaar, dus
glasscherven (gerecycled glas) zijn ons hoofdingrediënt.

1

Andere grondstoffen die nodig zijn voor glas zijn zand, soda en
kalksteen. Omdat we de grondstoffen lokaal inkopen, wordt de impact
op het milieu zo veel mogelijk beperkt.

ONBEWERKT
MATERIALEN
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GLASFABRIEK

5

2. GLA SFABRIEK
Grondstoffen worden gesmolten en gevormd tot een
merkversterkende, duurzame verpakking.
3. A A NSCHAFFEN EN GEBRU IKEN

RECYCLING
FACILITEIT
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AANSCHAFFEN
EN GEBRUIKEN
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RECYCLING

4. R ECY CLING
Glas wordt gerecycled via verschillende gangbare systemen: afgifte,
statiegeld, inzameling langs de kant van de weg en glasbakken.
5. R ECY CLINGFAC ILITEIT
Zodra het gerecyclede glas is ingezameld, gereinigd, gebroken, op
kleur gesorteerd en verontreinigingen verwijderd zijn, is het klaar voor
gebruik in onze glasfabriek - klaar om de glascyclus te sluiten.
Veel van onze glasfabrieken hebben een recyclefabriek in de buurt, of
soms zelfs ter plaatse, om onze CO2-voetafdruk verder te verkleinen.
MET GLAS S C HERVEN VAN #5, DE
R ECY CLINGFAC ILITEIT, HERS TART ONZ E
GLA SCYC LU S BIJ #2, DE GLAS FABRIEK.
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KLIMAATVERANDERINGSSTRATEGIE
G.O.A.T.

NAAR SBTIVERLAGINGSDOEL
EN VERDER
2017-2030 STREVEN

Gas-zuurstof geavanceerde technologie

Inkopen van
hernieuwbare
energie

Als het eerste glasverpakkingsbedrijf met een goedgekeurde
doelstelling voor de vermindering van broeikasgasuitstoot in
het kader van het Science-Based Target-initiatief,* begint onze
reis naar een CO2-armere toekomst met het behalen van onze
doelstelling voor 2030 om de broeikasgasuitstoot met 25% te
verminderen. In de komende 10 jaar omvat onze strategie om
dat doel te bereiken vier belangrijke punten.

DOEL

BROEIKASGASUITSTOOT
VERMINDEREN MET 25%
MET DEZE VIER BELANGRIJKE
PUNTEN TEGEN 2030

Mogelijke risico’s en mogelijkheden
Mogelijke risico’s

• CO2-belasting en -voorschriften
• Levering en recycling van
glasscherven
• Productgerelateerde
voorschriften
• Klimaatgebeurtenissen
• Logistiek
• Techniek

Mogelijke gevolgen

• Verhoogde bedrijfs- en
nalevingskosten
• Onderbrekingsgebeurtenissen
• Verhoogde energie- en
grondstofkosten
• Activaproblemen
• Voortijdige technologische
veroudering

Verhogen van
gerecyclede inhoud

Energiereductie
& efficiëntie

(glasscherven/ander)

NA 2030: STREVEN NAAR NETTO-NUL

Mogelijkheden

• Concurrentievoordelen
door R&D
• Verbeterde bedrijfsweerbaarheid
• Meer flexibele operaties
• Verhoogde samenwerking
met klanten
• Gebruik van CO2armere brandstoffen en
warmtetechnologie

Mogelijke gevolgen
•
•
•
•

Verhoogde vraag
Lagere bedrijfskosten
Lager energieverbruik
Minder wettelijke
nalevingsverplichtingen
• Verhoogde gerecyclede inhoud
• Verbeteren van gemeenschapsecosystemen voor recycling
en hergebruik

Net als veel andere fabrikanten die voor hun productieprocessen afhankelijk zijn van warmte,
bestaat onze weg naar netto-nul erin dat we brandstoffen met lagere CO2-uitstoot—zodra
die commercieel beschikbaar zijn—in onze activiteiten opnemen. Hoewel een toenemende
elektrificatie van ovenwarmte een brug naar netto-nul is, ligt de nadruk van ons plan vooral op
het combineren van de bestaande duurzaamheidsvoordelen van onze MAGMA-technologie, zoals
de aan/-uit-mogelijkheid en het co-locatiepotentieel, met ons werk om de volgende generaties
MAGMA voor te bereiden op het gebruik van brandstoffen met een lager CO2-gehalte.
*Doel vastgesteld op basis van 2-graadstraject
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ENERGIE EN UITSTOOT
We werken aan het verminderen van onze
klimaatimpact door prioriteit te geven aan
innovatieve projecten voor energiezuinig
smelten, het transformeren van onze
productiesystemen om de beste te zijn, het
verhogen van het percentage glasscherven
dat in onze processen wordt gebruikt en
het inkopen van hernieuwbare energie.
Om onze uitstootdoelstelling te halen, moeten we werken aan
twee aspecten van de energievergelijking: de totale energievraag
terugdringen en in de energiebehoeften voorzien met
hernieuwbare en CO2-armere bronnen.

ONZE ENERGIEBETROKKENHEID

Hernieuwbare energie is een pilaar in onze strategie om de uitstoot van CO2
te verlagen. Ons doel is om 40% hernieuwbaar energieverbruik te bereiken in
2030 en om het totale energieverbruik met 9% te verlagen.
ONZE PRESTATIE

VERANDERING

Het wereldwijde volume hernieuwbare
energie was 13% voor 2020 en ons doel
is om dit te verhogen tot 23% vanaf 2021.

ONZE UITSTOOTBETROKKENHEID

Goedgekeurd SBTi-doel om broeikasgasuitstoot met 25%
te verlagen in 2030 (interim doel van 10% tegen 2025).
ONZE PRESTATIE

Scope 1 & 2 (marktgebaseerd) -6.136.514
metrische ton CO2e
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VERANDERING

13,67% vermindering
ten opzichte van het
basisjaar 2017
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ENERGIE EN UITSTOOT

SCOPE 1 EN 2 UITSTOOT (tonnen van CO2)

EEN WERELDWIJD ENERGIETEAM OPBOUWEN

van interne energiebelanghebbenden die werken
om de uitstoot te verminderen

7.500.000

7.000.000

63% ENERGIE BESPAARD

gemiddeld voor voltooide LED-verlichtingsinstallatieprojecten
in 15 Noord-Amerikaanse fabrieken

6.500.000

MINDER LUCHTVERONTREINIGENDE STOFFEN

met geavanceerde brandertechnologieën, laag NOx-branders,
zuurstof-boost, hulpinjectiesystemen en zuurstofverrijkte luchttoevoer

6.000.000

ACTIEF GEÏNVESTEERD IN DeNOx

5.500.000

systemen om uitstoot van ovenuitlaatgassen te verminderen
5.000.000

ISO 50001-PRINCIPES

zijn de basis voor onze uitstoot-en energiereductieinitiatieven

2017

2018

2019

2020

Geverifieerde gegevens van derden. Bekijk voor meer informatie ons
nieuwste CDP-rapport dat aan het einde van het jaar wordt gepubliceerd.

#1 PRIORITEIT VOOR DE
PRODUCTIE VAN CO2-ARM GLAS:
het creëren van efficiëntie in onze smelt- en
raffinageprocessen (85% van ons energieverbruik)
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Gaszuurstofovens

Efficiënter elektrisch
aangedreven apparatuur

Voorverwarmen
van ingrediënten

Innovatief hergebruik
van de restwarmte van
de oven
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GERECYCLEDE INHOUD
Bij O-I weten we dat glas nooit afval is.
Het is oneindig recyclebaar zonder verlies
van zuiverheid of kwaliteit, waardoor het
een blijvend materiaal is dat de behoefte
aan grondstoffen kan blijven compenseren
zo vaak als het wordt gerecycled. In 2020
bevatten onze glasproducten gemiddeld
38% glasscherven (gerecycled glas) per
verpakte ton. We hebben verpakkingen
gemaakt die tot 100% uit gerecycled
glas bestaan.
De natuurlijke circulariteit van glas en het CO2-arme potentieel
ervan voor de circulaire economie wordt door vrijwel geen
enkele andere verpakking geëvenaard.
We blijven doorgaan met het elimineren van afval, het
bevorderen de circulariteit in ons proces en het opbouwen
van duurzame gemeenschappen door het ontwikkelen van
recyclingecosystemen rond onze activiteiten. Onze routekaart
op lange termijn omvat oplossingen voor meer lokale
inzamelings-, verwerkings- en gebruiksmogelijkheden.
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ONZE BETROKKENHEID

Verhoog de gerecyclede inhoud tot gemiddeld 50% tegen 2030. O-I kiest voor een
aanpak op maat om het percentage gerecyclede inhoud in zijn bedrijfsnetwerk te
verhogen, aangezien de percentages per geografie aanzienlijk verschillen.
ONZE PRESTATIE

De totale hoeveelheid externe
glasscherven per verpakte ton
bedraagt gemiddeld 38%.

Door gerecycled
glas te gebruiken
VERMINDEREN we
C02-uitstoot.

VERANDERING

1% vermindering ten opzichte
van het basisjaar 2017

Elke 10%
gerecycled glas
vermindert de
uitstoot met 5%
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GERECYCLEDE INHOUD

$6M

UITBREIDING VAN
GESLOTEN-LUSSYSTEMEN

GEÏNVESTEERD IN WERELDWIJDE
GLAS RECYCLEFABRIEKEN
IN DE LAATSTE DRIE JAAR

met klanten door teruggave van recyclestromen

RECYCLING VAN
NIET-CONSUMENTENGLAS
bijv. vlakglas (gebouwen en auto’s)
en afgedankte zonnepanelen

„Recycling is zeer belangrijk
om een volledige harmonie
te bereiken tussen onze
natuurlijke bronnen en de
activiteiten die we elke dag
uitvoeren. O-I, recycling
van glas, brengt grote
voordelen voor elk land en
is een voorbeeld van goede
productiemethoden en
milieuverantwoordelijkheid
die zorg draagt voor onze
planeet.”

MEDEWERKERS
DIE HUN EIGEN
RECYCLINGVERHALEN
HEBBEN GEDEELD
in de # WhyIRecycle
sociale media-campagne
Stagiair Vormontwerp
Peru

MAAKTE ONZE
GEMEENSCHAP MONDIGER
om deel uit te maken van de circulaire
economie door verzamelinitiatieven,
recyclingcampagnes en retour- en
hergebruiksystemen te ondersteunen

LOKAAL PARTNERSCHAP

met verwerkers en klanten om
samenwerkingsmogelijkheden te vinden om
meer gerecyclede inhoud te gebruiken

HERBALANCEREN
VAN DE DIALOOG
PROMOTIE VAN GLAS EN
GLASRECYCLING DOOR
ORGANISATIES ZOALS:

over de recyclebaarheid, circulariteit en
voordelen van glas met een robuuste
campagne om glas te promoten

LEVERANCIERSSAMENWERKING

om de behandeling van glasscherven te
verbeteren, waardoor een hoger gebruik
in ovens mogelijk wordt
O-I-DUURZAAMHEID 2021 • BEKNOPTE SAMENVATTING
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GRONDSTOFFEN & AFVAL
Om een geen-verspilling
afvalorganisatie te worden, richten
we ons op onze inspanningen om het
gebruik van glasscherven te verhogen,
interne glasscherven te hergebruiken
en afval op de juiste manier te
beheren en elimineren.

VIER INITIATIEVEN
OM HET
GEBRUIK VAN
GRONDSTOFFEN
TE VERBETEREN
EN VERSPILLEN TE
VERMINDEREN
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2

ONZE BETROKKENHEID

De hoeveelheid gebruikte natuurlijke hulpbronnen verminderen, de productie van
afval verminderen door hergebruik en recycling terwijl we naar een „Geen Verspilling”organisatie streven.
ONZE PRESTATIE

Momenteel houden alle regio’s afval bij in verschillende databases.
We werken aan het integreren van alle regio’s in één systeem.

Beheren van glassamenstelling

door middel van een hulpmiddel voor
optimalisering van de scherven, dat
rekening houdt met de kosten van
de grondstoffen, energie, uitstoot en
kwaliteitsimpact.
Vermindering van de
grondstoffenvoorraad

door veroudering, geïnvesteerd
bedrijfskapitaal en uitval door
veroudering van grondstoffen tot
een minimum te beperken.

3
4

Grondstoffen en logistieke kostenbeperking

met inbegrip van de aanvaarding van
nieuwe leveranciers, en het verkennen van
nieuwe ideeën voor het in kaart brengen en
optimaliseren van afstanden en kosteneffecten.
Minimaliseren van grondstoffenverspilling

door upgrades en procesoptimalisaties, inclusief
het gebruik van interne glasscherven en een
afvalprogramma.

10

GRONDSTOFFEN & AFVAL

VERMINDERING VAN MILIEUBELASTING
Als we ‘s werelds meest duurzame verpakking fabriceren, moeten we er ook voor
zorgen dat het glas zelf duurzaam wordt verpakt bij levering aan onze klanten.
Initiatieven in 2020 om de invloed op het milieu van onze verpakking te verminderen:

Optimalisatie om papieren plasticverpakkingsafval
te minimaliseren

Gebruik van
verpakkingen met
gerecyclede inhoud

Invoeren van
hergebruiksystemen voor
pallets, karton en platen

Correct beheer van afval vermindert gezondheidsrisico’s,
verbetert de veiligheid, vermindert de invloed op het milieu,
verbetert onze duurzaamheidsinitiatieven en vermindert de
kosten. Ons wereldwijd beleid omvat metingen, benchmarks
voor best-in-class methoden en stimuleert minder gebruik
en meer recycling. O-I zorgt ervoor dat afval op de juiste
wijze wordt ingezameld, verwerkt en opgeslagen door
naleving van de regelgeving, handhaving van standaard
werkwijzen en uitvoering van taakrisicoanalyses om afval
veilig te beheren.

„Elk jaar voorkomt O-I dat
meer dan vijf miljoen ton glas
naar stortplaatsen gaat door
het in de circulaire economie
te houden, waardoor we een
netto negatieve bijdrage aan
de stortplaatsen leveren.”
JIM NORDMEYER (HIJ/HEM)
VP, Global Sustainability

O-I-DUURZAAMHEID 2021 • BEKNOPTE SAMENVATTING
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WATER
Water is een kostbare bron en de
beschikbaarheid ervan is wereldwijd
een groeiend probleem. De Verenigde
Naties erkennen de toegang tot schoon
water en sanitaire voorzieningen als een
mensenrecht, omdat beide een belangrijke
rol spelen in de basisgezondheid en
-welvaart van ieder van ons.
In 2018 heeft O-I zich verbonden aan SDG 6—schoon water
en sanitaire voorzieningen—als een leidend beginsel. Wij willen
goede rentmeesters van het water zijn en een duurzaam
en billijk beheer van de zoetwatervoorraden bevorderen.
Door een cultuur van bewustwording bij onze werknemers
te creëren, streven wij naar een verantwoord gebruik van
onze watervoorraden, geven wij het goede voorbeeld en
creëren wij het evenwicht dat nodig is voor een duurzame
ondersteuning van de gemeenschappen waarin wij actief zijn.
O-I evalueert watertekort met het Aqueduct™instrument uit het World Resources Institute (WRI). Door
watergebruikmanagement en -bewaking, streven wij ernaar om
risico’s en impact te combineren om te begrijpen hoe we onze
acties prioriteit kunnen geven.
Onze conserveringsinitiatieven zijn gericht op waterrecycling
en -hergebruik, indien mogelijk, waardoor de druk op
natuurlijke hulpbronnen wordt verminderd.
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ONZE BETROKKENHEID

We streven ernaar ons wereldwijde watergebruik te verminderen met 25% in 2030,
waarbij we prioriteit geven aan activiteiten in gebieden met een hoger risico.

ONZE PRESTATIE

We voeren een waterrisco-onderzoek uit met behulp van het
WRI-Aqueductinstrument. In 2020 bevonden zich 25 fabrieken
in gebieden met hoge en extreem hoge watertekorten.
Het merendeel van de faciliteiten meet hun watergebruik. Verbeteringen
van bewaking en meting worden uitgevoerd om nauwkeurige,
gestandaardiseerde gegevens voor alle faciliteiten te ontwikkelen.

OPEN & GESLOTEN SYSTEMEN
watersystemen voor koeling
van de productie-apparatuur

64.000+ m3 VERMINDERING
in watergebruik per dag vanwege water
recirculatiesystemen op alle locaties

NUL OVERTREDINGEN
voor watertoevoer in 2020
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WATER

O-I-FABRIEKEN
IN GEBIEDEN MET
WATERTEKORT
Extreem hoog watertekort
Hoog watertekort
Deze gegevens houden geen rekening
met AZN-fabrieken die medio 2020
zijn afgestoten.
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TOELEVERINGSKETEN
Duurzame inkoop gaat over het
erkennen van de bredere impact die
onze aankoopbeslissingen op onze
mensen, het milieu en onze algehele
duurzaamheidsprestaties hebben. We
transformeren vandaag door onze
leveranciers uit te nodigen om mee te
doen met onze duurzaamheidsreis.

ONZE BETROKKENHEID

Samen een duurzaamheidsbalans bereiken door onze toeleveringsketen
af te stemmen op onze duurzaamheidsvisie en doelen voor 2030.

ONZE PRESTATIE

Samenwerkend met EcoVadis om de duurzaamheidsprestatie van onze leveranciers
beter te monitoren en onze leveranciersbeoordeling te vergemakkelijken.

O-I’s Wereldwijde Gedrags- en Ethische Code geldt
niet alleen voor werknemers, maar voor iedereen met
wie O-I wereldwijd zaken doet, inclusief leveranciers.
Daarin staat dat O-I diverse wetten ter bescherming
van de mensenrechten naleeft en van de leveranciers
naleving verwacht, waaronder wetten die kinderarbeid,
dwangarbeid en mensenhandel verbieden.

86%

lokale
leveranciers

GEBASEERD OP TOTALE LEVERANCIERS

O-I-DUURZAAMHEID 2021 • BEKNOPTE SAMENVATTING
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TOELEVERINGSKETEN

Opleiding
duurzame inkoop

WERKEN MET
ECOVADIS

PROGRAMMA GESTART OM 100% VAN ONS
AANBESTEDINGSPERSONEEL TE OMVATTEN TEGEN EIND 2021

Screening leverancier

om de
duurzaamheidsprestatie
van leveranciers te
verbeteren

VERBETERD PROCES

VOLLEDIGE NALEVING
O-I streeft ernaar relaties aan te gaan met leveranciers die
vergelijkbare waarden delen. Bij O-I verwachten wij van onze
leveranciers dat zij hun zaken doen in overeenstemming met
de wetgeving en met onze hoge ethische normen.

Arbeid

Milieu

Gezondheid & veiligheid
op de werkplek

Wij vragen alle leveranciers zich te houden aan onze Leidraad
voor Leveranciers, die de nadruk legt op de naleving van alle
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder:
Anti-corruptie

O-I-DUURZAAMHEID 2021 • BEKNOPTE SAMENVATTING

Het gebruik van
conflictmineralen
uitbannen

Gedeelde waarden
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R&D-TRANSFORMATIE
Voor meer dan 100 jaar heeft O-I de
glasverpakkingsindustrie vernieuwd en
getransformeerd. We streven ernaar
om het gewone te transformeren
naar buitengewoon met onze
merkversterkende verpakkingsinnovaties.
Ga naar glass-catalog.com om onze steeds groter wordende
portfolio van bekroonde verpakkingsontwerpen en -decoraties
te bekijken. Onze motivatie om uit te vinden,
te transformeren en voortdurend de lat hoger te leggen
voor glasproductie is wat O-I onderscheidt.
Wij zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van onze
oventechnologie, waardoor wij voorop blijven lopen op het
gebied van energie-efficiëntie. De gas-zuurstof geavanceerde
technologie (GOAT) combineert verschillende innovaties
die samen ons meest efficiënte smeltproces tot op heden
maken, waardoor energie, CO2-uitstoot en NOx-uitstoot
(stikstofoxide) worden verminderd.

ONZE BETROKKENHEID

De glasproductie opnieuw uitvinden en vormgeven zodat de circulariteit van het glas
overeenkomt met het potentieel van onze MAGMA-smelttechnologie, CO2-arme
alternatieve brandstoffen en lichtgewicht glazen verpakkingen.

ONZE PRESTATIE

Momenteel exploiteren wij een MAGMA-prototype in ons Innovatiecentrum,
een pilot in Illinois en een productielijn in Holzminden, Duitsland.

GAS-ZUURSTOF GEAVANCEERDE
TECHNOLOGIE

30% 40% 70%
MINDER ENERGIE
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MINDER CO2

MINDER NOx
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R&D-TRANSFORMATIE

MAGMA (MODULAIR GEAVANCEERDE GLASPRODUCTIE
ACTIVA) IS EEN BAANBREKENDE EN GEPATENTEERDE
TECHNOLOGIE DIE DE MANIER WAAROP GLAS WORDT
GESMOLTEN VERANDERT EN DE MANIER WAAROP
GLAS WORDT VERKOCHT VERANDERT.

„Innovatie en technologie zijn belangrijke hoekstenen van de
bedrijfsstrategie van O-I,” aldus Andres Lopez, CEO. „De
MAGMA-technologie stelt ons in staat om een nieuwe
manier van glas maken te definiëren om onze klanten beter
van dienst te zijn en om meer mogelijkheden en flexibiliteit
in de productie te brengen.” Deze flexibiliteit en de
modulaire mogelijkheden zullen O-I en onze klanten helpen
om aan de groeiende behoefte voor duurzame glazen
verpakkingen te voldoen.

BESTAANDE GLASOVEN

MAGMASMELTER

Schaalbaar, modulair ontwerp
Verbeterd duurzaamheidsprofiel
Maakt productieflexibiliteit
& snelle inzet mogelijk
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DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT
Een van onze kernwaarden is diversiteit,
omdat O-I beter is wanneer ons
personeelsbestand een afspiegeling
vormt van de gemeenschappen om ons
heen. Onze uitgebreide strategische
initiatieven bevatten een verhoogde
focus om ervoor te zorgen dat we
zowel een verschillende als een
inclusieve werkomgeving blijven creëren.
Wij definiëren diversiteit als wat we hebben: het collectieve
mengsel van verschillen en overeenkomsten omvat
individuele en organisatorische kenmerken, waarden,
overtuigingen, ervaringen, achtergronden, voorkeuren en
gedragingen. Wij zien inclusiviteit als wat we doen: gericht
blijven bouwen aan een werkomgeving waarin iedereen
eerlijk en respectvol wordt behandeld, gelijke toegang heeft
tot mogelijkheden en middelen, en ten volle kan bijdragen
aan het succes van de organisatie.
We hebben een D&I-routekaart opgesteld om de aanzet
te geven tot een nog sterkere cultuur. In 2020 hebben
we vijf elementen van de Routekaart gelanceerd die
zijn uitgelijnd met onze groeiplannen en onze brede
duurzaamheidsaspiraties.
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ONZE BETROKKENHEID

We gaan verder met het bouwen van een diverse en inclusieve omgeving waar
mensen zich welkom voelen om een betere toekomst voor zichzelf, elkaar en O-I te
creëren. We zijn gericht op het verhogen van alle aspecten van diversiteit in ons team.

ONZE PRESTATIE

VERANDERING

De vrouwelijke vertegenwoordiging in
het personeelsbestand is licht gedaald
tot 17%

2% daling
vanaf 2019

Diversiteit
WAT WE HEBBEN

Inclusiviteit
WAT WE DOEN

BESTUURSACTIE
VOOR DIVERSITEIT
& INCLUSIVITEIT
CEO Andres Lopez
ondertekende het
Bestuursactie voor Diversiteit
& Inclusiviteitsbelofte, een
wereldwijd initiatief dat erkent
dat verandering begint op
directieniveau.
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DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT

D&I-ROUTEKAART

1. UITVOERENDE D&I-RAAD

stelt programma’s en beleid op en houdt daarop
toezicht, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van
het D&I-kader en stelt belangrijke meetwaarden in
2. WERKNEMERSHULPGROEPEN

basisgroepen voor
discussie en groei

3. ZICHTBAARHEID VAN DE
DEMOGRAFISCHE GEGEVENS

prestaties delen en monitoren
4.VERSNELDE INVOER VAN GENDERDIVERSIFICATIE

gedegen ontwikkelings- en retentieplannen voor
huidige vrouwelijke werknemers

5. D&I-SPECIFIEK LEREN & ONTWIKKELEN

het geven van voorlichting over
onbewuste vooroordelen
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GEZONDHEID & VEILIGHEID
Bij O-I maken we „Wat er toe doet” —
en we doen het veilig. Veiligheid is een O-Ikernwaarde en we geloven dat iedereen
iedere en elke dag letsel en incident
vrij moet eindigen. Via toonaangevende
methoden implementeren we
wereldwijde, duurzame en innovatieve
samenwerkingsoplossingen. We maken
leren mogelijk, herkennen prestaties en
verbeteren voortdurend.

ONZE BETROKKENHEID

Als onderdeel van ons streven naar geen enkel letselongeval,
streven we naar een verbetering van 50% van onze Totaal Aantal
te Registeren Ongevallen (TRIR) tegen 2030.

ONZE PRESTATIE

Verbeterd Totaal Registreerbaar
Ongevallencijfer tot 1,98

VERANDERING

30% vermindering
vanaf 2019

49.425 GESPREKKEN OP DE WERKVLOER (W&T)
betrokken wereldwijde werknemers in geïmproviseerde
veiligheidsbesprekingen

„LEIDENDE INDICATOR”-MEETWAARDEN

geïmplementeerd om een beter inzicht te krijgen in het
EHS-risico en een incident te voorkomen voordat het gebeurt:
Bijna-ongelukken, Potentieel Ernstig Incident (SI-P) en Werkelijk
Ernstig Incident (SI-A)

2020 YOY-VERMINDERING

EHS-BEDRIJFSPLANNEN (EHSBP)

de wereldwijde KAM-initiatieven af stemmen op de aandachtsgebieden van de fabriek om de EHS-risico’s en incidenten te
beperken. Fabrieken die voldoen aan hun EHSBP-vereisten zien
doorgaans de vermindering van incidenten.

ARBEIDSGEZONDHEID EN INDUSTRIËLE
HYGIËNEPROGRAMMA’S

beschermen onze mensen op proactieve wijze tegen letsel en
langdurige gezondheidsrisico’s met programma’s zoals medische
bewaking, gehoorbescherming en stoffenbeheer

30% TRIR

27% SI-Ps

14% SI-As
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GEZONDHEID & VEILIGHEID

GOUDEN REGELS
O-I-Opleidingsprogramma’s en Veilige Operationele Procedures (SOP’s) dienen als basis voor
deze Gouden Regels. Voldoe altijd aan de training en VOP’s en voer arbeidsrisicoanalyses
(ARA’s) uit voordat u begint aan niet-routinematige taken.

PBM

Draag altijd de
juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen
(PBM) voor het werk of
de taak zoals vereist.

LOCKOUTTAGOUT
Zorg ervoor dat de
machines volledig
vergrendeld en gelabeld zijn
voordat u onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden
uitvoert. Volg altijd de
controlevoorschriften om
de apparatuur te stoppen
en energie te isoleren als de
mogelijkheid van opgeslagen
(of actieve) energie bestaat.
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WERKEN OP
HOOGTES
Zorg altijd voor de juiste
maatregelen bij werken op
hoogte. Als er geen andere
valbeschermingsmaatregelen
aanwezig zijn, gebruik dan
altijd een valgordel bij het
werken op hoogtes > 1,2
meter.

MACHINEBEDIENINGE
Bedien of demonteer
de apparatuur of
machines niet zonder de
juiste gereedschappen,
veiligheidsvoorzieningen
of veiligheidscontroles.

VOERTUIGBEDIENINGEN
Draag bij het besturen
van een voertuig altijd uw
veiligheidsgordel en gebruik
nooit een mobiel apparaat.

ZES GOUDEN
REGELS
om duidelijke, eenvoudige en
consistente richtlijnen met
betrekking tot het vermijden
van risico’s voor iedereen te
verschaffen—ongeacht hun
rol bij O-I.

AUTORITEIT OM
WERKZAAMHEDEN
TE STOPPEN
Alle werknemers zijn
gemachtigd om het werk
te stoppen wanneer ze niet
zeker zijn van de veiligheid
van de werkactiviteit.
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SOCIALE IMPACT
O-I waardeert, en is toegewijd aan, het
bouwen van duurzame gemeenschappen
waarin we leven en werken. We zijn
gericht op het behouden van een
bedrijfscultuur waar duurzaamheid en
sociaal welzijn zijn geïntegreerd in de
DNA van O-I.
Onze mensen worden gestimuleerd om terug te geven
en actief betrokken te zijn bij de verbetering van hun
gemeenschappen. De financiële steun van ons bedrijf en
de O-I-Liefdadigheidsstichting, en de vrijwillige liefdadige
leiderschap van duizenden O-I-medewerkers over de hele
wereld, getuigen van deze betrokkenheid.
O-I is ook actief in de gebieden van educatie, kunst en
cultuur, het milieu en de basisbehoeften van onze lokale
gemeenschappen.
In 2020 hebben we onze maatschappelijke betrokkenheid
vervuld door het ondersteunen van doelen zoals:

Meisjes STEMeducatie

Langdurige sociale
partnerschap met
organisaties zoals
de United Way
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Hulpverlening
bij rampen en
COVID-19

ONZE BETROKKENHEID

We zien een enorme kans om positief invloed te hebben op de planeet en
gemeenschappen waar we werken. We zullen samenwerken met klanten,
NGO’s, leveranciers en lokale leiders om glasrecycling op 100% van onze
locaties beschikbaar te maken.

ONZE PRESTATIE

91% van onze gemeenschappen waar onze fabrieken
gevestigd zijn hebben toegang tot glasrecycling.

2020 GEGEVEN AANDACHTSGEBIEDEN
$200.325
KUNST EN
CULTUUR

$29.406
MILIEU

$337.358
EDUCATIE
$905.423
SOCIAAL
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SOCIALE IMPACT

Duurzaamheid
& sociaal welzijn

We werken proactief samen met klanten,
verenigingen, leveranciers en lokale
leiders om te bereiken dat glasrecycling
voor 100% beschikbaar is in de
gemeenschappen waar we actief zijn.

GEÏNTEGREERD IN HET DNA VAN O-I

TOTAAL
GEGEVEN

(in miljoen USD)

GLASS4GOOD™ (G4G)

$2.500,000

Een op de gemeenschap gebaseerd
recyclingprogramma dat recycling stimuleert.
„Met directe donaties aan lokale organisaties op
basis van de hoeveelheid gerecycled glas door
middel van G4G, creëren we sociale impact
en duurzame relaties met elke gemeenschap
waarin we wonen en actief zijn,” aldus Elizabeth
Hupp, Community Relations. Dit programma
streeft naar het behalen van zes van onze 10
wereldwijde duurzaamheidsdoelen. Op dit
moment ontwikkelen we een proefprogramma
in verschillende van onze Amerikaanse
fabriekslocaties.

$2.000.000

$1.500.000

$1.000.000

$500.000

$-

2017
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2018

2019

2020
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ONZE WAARDEN

We worden begeleid in
alles wat we doen door
zeven kernwaarden.

VEILIGHEID

SAMENWERKING

UITMUNTENDHEID

PASSIE

INTEGRITEIT

VERANTWOORDELIJKHEID

DEELNEMEN AAN

DIVERSITEIT

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Dit rapport bevat „toekomstgerichte” verklaringen met betrekking tot O-I-Glass, Inc. („O-I”) in de zin van Sectie 21E van de Wet Effectenverkeer
van 1934, zoals gewijzigd (de „Verkeerswet”) en Sectie 27A van de Effectenwet van 1933 en bevat verklaringen gebaseerd op de huidige
veronderstellingen en verwachtingen van het management, inclusief verklaringen met betrekking tot duurzaamheidsvisie, strategieën, doelen,
verbintenissen en programma’s van O-I. Toekomstgerichte verklaringen reflecteren de huidige verwachtingen en projecties van O-I over
toekomstige gebeurtenissen op dat moment en brengen dus onzekerheid en risico met zich mee. De woorden „geloven,” „verwachten,”
„anticiperen,” „willen,” „zullen,” „kunnen,” „zouden,” „mogen,” „plannen,” „schatten,” „voornemen,” „voorspellen,” „potentieel,” „voortzetten”
en de negatieven van deze woorden en andere soortgelijke uitdrukkingen duiden in het algemeen op toekomstgerichte verklaringen.

O-I is het eerste verpakkingsbedrijf voor levensmiddelen en
dranken dat een platina-beoordeling voor materiaalgezondheid
heeft gekregen op de Cradle to Cradle™ Productscorekaart.
O-I is ook het eerste bedrijf in de verpakkingsindustrie dat een
Groene Obligatie uitgeeft. In 2020 ontving O-I een B-score
voor Klimaatverandering en Water van CDP.

AFSTEMMING MET

UN SDGs

Bij O-I geloven we dat er geen duurzame ontwikkeling is
zonder onze collectieve welvaart te vergroten. We zien de
fundamentele rol waarin bedrijven gezamenlijk de SDG’s
bereiken en daarom hebben we onze doelen afgestemd
op de SDG’s die relevant zijn voor ons bedrijf.

GRI, TCFD EN SASB
OPENBAARMAKINGSNORMEN

Ons 2021 duurzaamheidsrapport is opgesteld in
overeenstemming met de GRI-normen en hield rekening
met de SASB- en TCFD-verslagleggingsnormen.
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Het is mogelijk dat de toekomstige prestaties van de O-I afwijken van de van verwachtingen als gevolg van een verscheidenheid aan factoren,
waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: (1) O-I’s vermogen om de strategische plannen, doelen en toezeggingen in dit rapport te
realiseren en onverwachte vertragingen, moeilijkheden en kosten bij de uitvoering van dergelijke plannen, doelen en toezeggingen, (2) de impact
van de COVID-19 pandemie en de diverse overheids-, industrie- en consumentenacties hierbij betrokken, (3) risico’s in verband met de Hoofdstuk
11 faillissementsprocedure waarbij O-I’s dochteronderneming, Paddock Enterprises, LLC („Paddock”) betrokken is, en de bevestiging of voltooiing
van een reorganisatieplan, (4) O-I’s vermogen om haar kostenstructuur te beheren, waaronder het succes van de uitvoering van herstructureringsof andere plannen gericht op het verbeteren van O-I’s operationele efficiëntie en werkkapitaalbeheer, het bereiken van kostenbesparingen, en
het in een goede positie blijven om de erfenisverplichtingen van Paddock aan te pakken, (5) O-I’s vermogen om bedrijven te verwerven of af te
stoten, fabrieken te verwerven en uit te breiden, activiteiten van verworven bedrijven te integreren en de verwachte voordelen van overnames,
afstotingen of uitbreidingen te realiseren, (6) O-I’s vermogen om zijn glassmelttechnologie, bekend als het MAGMA-programma, te verbeteren,
(7) veranderingen in de beschikbaarheid of de kosten van kapitaal, met inbegrip van renteschommelingen en het vermogen van O-I om schulden
te herfinancieren tegen gunstige voorwaarden, (8) de algemene politieke, economische en concurrentiële omstandigheden op de markten en
in de landen waar O-I actief is, met inbegrip van onzekerheden in verband met Brexit, economische en sociale omstandigheden, verstoringen
in de toeleveringsketen, concurrentiële prijsdruk, inflatie of deflatie, veranderingen in belastingtarieven en -wetten, natuurrampen en het weer,
(9) de voorkeur van de consument voor alternatieve verpakkingsvormen, (10) de kosten en beschikbaarheid van grondstoffen, arbeid, energie
en transport, (11) consolidatie tussen concurrenten en klanten, (12) onverwachte uitgaven in verband met de privacy van gegevens, milieu-,
veiligheids- en gezondheidswetgeving, (13) onverwachte operationele verstoringen, waaronder hogere kapitaaluitgaven, (14) het vermogen van O-I
om zijn verkoop-, marketing- en productontwikkelingscapaciteiten verder te ontwikkelen, (15) het vermogen van O-I en de derde partijen waarop
het vertrouwt voor ondersteuning van informatietechnologiesystemen om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot cyberveiligheid en
gegevensbescherming te voorkomen en te detecteren, en de andere risicofactoren die worden besproken in O-I’s Jaarverslag op Formulier 10-K
voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020 en alle daarna ingediende Jaarverslagen op Formulier 10-K, Kwartaalverslagen op Formulier
10-Q of O-I’s andere deponeringen bij de Beurscomissie.
Het is niet mogelijk om al deze factoren te voorspellen of te identificeren. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit rapport zijn gebaseerd op
bepaalde veronderstellingen en analyses die door O-I zijn gemaakt met betrekking tot haar ervaring en waarneming van historische trends,
huidige omstandigheden, verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren die zij passend acht in de omstandigheden. Toekomstgerichte
verklaringen vormen geen garantie voor toekomstige prestaties en werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen afwijken van verwachtingen.
Hoewel O-I continu trends en onzekerheden beoordeelt die invloed hebben op de resultaten of bewerkingen en financiële conditie van O-I,
aanvaardt O-I geen enkele verplichting om bepaalde toekomstgerichte verklaringen in dit rapport bij te werken of aan te vullen.
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