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AB InBev lanceert 100+ Accelerator ter financiering en ondersteuning van lokale ondernemers 

die met oplossingen komen voor wereldwijde uitdagingen op het vlak van duurzaamheid 
's Werelds leidinggevende brouwer kondigt 10 initiële uitdagingen aan. 

 
2 augustus 2018: Anheuser-Busch InBev nodigt academici, ondernemers, wetenschappers en 
technologen uit om deel te nemen aan de 100+ Accelerator met als doel de knapste koppen 
over de hele wereld te mobiliseren om enkele van de urgentste wereldwijde 
duurzaamheidsvraagstukken op te lossen.  
 
AB InBev is op zoek naar partners die baanbrekende resultaten kunnen realiseren op diverse 
gebieden, waaronder waterbeheer, productiviteit van landbouwers, upcycling van producten, 
verantwoorde aankoopactiviteiten en groene logistiek. Starters kunnen zich inschrijven met 
hun oplossingen voor 10 belangrijke uitdagingen die ontwikkeld werden op basis van de input 
van interne partners en externe deskundigen van over de hele wereld. Succesvolle deelnemers 
zullen begeleiding, financiering en toegang tot nieuwe netwerken krijgen. 
 
"Wereldwijde bedrijven hebben de plicht om een grotere bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van een betere wereld voor iedereen", aldus Tony Milikin, AB InBevs Chief 
Sustainability & Procurement Officer. "Bij AB InBev koesteren we een langetermijnvisie om een 
duurzame onderneming te bouwen voor de komende 100 jaar en daarna, en dat veronderstelt 
dat we duurzaamheid promoten binnen onze activiteiten. Onze benadering is geworteld in de 
gemeenschappen waarin we wonen en werken, en we zijn goed gepositioneerd om 
ondernemers te ondersteunen die lokale uitdagingen aanpakken. Via de 100+ Accelerator 
zullen innovatoren een beroep kunnen doen op onze middelen, ervaring en wereldwijde 
reikwijdte om sneller te groeien en hun omvang te vergroten." 
 
De geselecteerde winnaars zullen in september 2018 bekendgemaakt worden en uitgenodigd 
worden om deel uit te maken van de 100+ Accelerator, die in oktober in New York officieel van 
start gaat en tot eind maart 2019 loopt. Het programma zal culmineren in een wereldwijde 
demodag in Leuven waar starters de kans krijgen om bijkomende financiering te verwerven van 
100+ of van externe investeerders. 
 
Maisie Devine, Global Director van AB InBevs 100+ Accelerator, licht toe: “De hedendaagse 
wereldwijde uitdagingen op het vlak van duurzaamheid bieden ons geweldige mogelijkheden 
om oplossingen te ontwikkelen en te innoveren. We willen ondersteuning geven aan gedreven 
en geëngageerde ondernemers die in hun eigen gemeenschappen problemen oplossen. De 
100+ Accelerator zal inspelen op de ondernemersgeest van ons bedrijf en op ons aanhoudende 
streven naar snellere en betere resultaten." 
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De 100+ Accelerator zal beginnen met een pilot sprint voor elke geselecteerde starter om na te 
gaan in welke mate hun product voldoet aan een sterke marktvraag, gevolgd door een 
gestructureerd plan waarbij de focus ligt op integratie met een grote zakelijke partner en beste 
praktijken op het vlak van schaalvergroting. De Accelerator zal gebruik maken van de inzichten 
en ervaring van ZX Ventures, AB InBevs wereldwijde incubator.  Dit is het begin van een 
langdurig programma dat jaarlijks zal plaatsvinden. 
 
De lancering van de 100+ Accelerator bouwt voort op de recent aangekondigde 
duuzaamheidsdoelstellingen van AB InBev voor 2025. Een succesvolle brouwer heeft natuurlijke 
ingrediënten, een gezonde natuurlijke omgeving en bloeiende gemeenschappen nodig. AB 
InBev engageert zich om het leven in de gemeenschappen waar we deel van uitmaken te 
verbeteren en er een positieve rol te spelen. 
 
Bezoek voor meer informatie over het programma de website van de 100+ Accelerator 
[www.100accelerator.com].  
 
100+ Accelerator - Uitdagingen voor starters:  
 

1. Every Single Drop  [www.100accelerator.com/everysingledrop] 
De VN omschrijft waterschaarste als een van de grootste problemen waarmee heel wat 
samenlevingen en de wereld in de 21ste eeuw worden geconfronteerd. Hoe kunnen we 
stroomgebieden beter beschermen, de toegang tot water verbeteren en waterverspilling 
tegengaan? 

 
2. Smart Agriculture [www.100accelerator.com/smartagriculture] 

De landbouwwetenschap evolueert snel en heeft een aanzienlijke impact op de 
oogstopbrengst, de overlevingskansen van gewassen en bijgevolg de economie van heel 
wat landen. Veel telers hebben echter geen toegang tot die technologie. Hoe kunnen we 
de kloof tussen technologische vooruitgang en toegang tot die technologie overbruggen 
- hoe kunnen we voorkomen dat gewassen door ziekten en ongedierte worden aangetast, 
hoe kunnen we technologie benutten om ervoor te zorgen dat er bij het sorteren van 
moutgerst geen afval ontstaat? 

 
3. Close The Loop [www.100accelerator.com/closetheloop] 

In de toekomst zal een circulaire economie noodzakelijk zijn om voor iedereen langdurige 
en duurzame waarde te creëren. Welke groenere alternatieven bestaan er voor 
verpakkingen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat afval efficiënter ingezameld en 
gerecycleerd wordt in ontwikkelingslanden?  

 
4. The Future of Brewing [www.100accelerator.com/thefutureofbrewing] 

We zijn ervan overtuigd dat nieuwe technolgie en innovatie het brouwen aanzienlijk 
zullen veranderen in de toekomst. Hoe kunnen we in de verschillende fases van het 
brouwproces technologie inzetten om de efficiëntie te verhogen en de hoeveelheid afval 
te verminderen? 
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5. Carbon Action [www.100accelerator.com/carbonaction] 

Bedrijven moeten meer proactief bezig zijn met het terugdringen van hun 
broeikasgasemissies. Welke geavanceerde oplossingen op het vlak van hernieuwbare 
energie bestaan er voor boerderijen, hoe kan technologie gebruikt worden om het 
energieverbruik op te volgen en de efficiëntie te verhogen en welke nieuwe oplossingen 
zijn er om CO2 uit de atmosfeer te halen? 
 

6. Safer & Greener Logistics [www.100accelerator.com/safergreenerlogistics] 
De transportsector is een van de grootste bronnen van broeikasgasemissies, vooral door 
het verbranden van fossiele brandstoffen. Hoe kan slimme, veilige en brandstofzuinige 
logistiek de voetafdruk van de toeleveringsketen helpen verkleinen? 

 
7. Responsible Sourcing [www.100accelerator.com/responsiblesourcing] 

Vasthouden aan hoge ethische waarden is altijd de beste aanpak en zorgt voor een betere 
en veiligere wereld. Hoe kunnen we ingewikkelde toeleveringsketens transparanter 
maken en welke schaalbare oplossingen bestaan er om bedrijven ertoe aan te zetten op 
een meer verantwoorde manier in te kopen? 

 
8. Empowering Small Business [www.100accelerator.com/empoweringsmallbusiness] 

AB InBev werkt elk jaar samen met miljoenen kleine ondernemingen in onze 
toeleveringsketen. Hoe kunnen we op een efficiënte manier kennis verspreiden en 
technologie delen binnen onze toeleveringsketen? Hoe kunnen we de economische 
productiviteit verhogen door middel van digitale opleidingen en financiële inclusie? 
 

9. Waste To Wellbeing [www.100accelerator.com/wastetowellbeing] 
De huidige voedselvoorziening en de manier waarop we wereldwijd consumeren zijn niet 
duurzaam. Kunnen de miljoenen tonnen aan bijproducten van graan en gist een nieuwe 
bestemming krijgen en gebruikt worden om hongerigen te helpen voeden?  

 
10. All Hands [www.100accelerator.com/allhands] 

We zijn met 200 000 medewerkers en staan klaar om het verschil te maken. Hoe kan AB 
InBev de werkomgeving verbeteren zodat er meer aandacht gaat naar een efficiëntere 
aanpak op het vlak van recyclage, waterbehoud en reizen?  

 
De inschrijvingen worden afgesloten op 14 september 2018 om middernacht PST. U wil meer 
informatie over het programma of u wenst zich in te schrijven? Ga dan naar 
www.100accelerator.com.  
 
Like ons op www.facebook.com/abinbev  
Volg ons op &fAwww.twitter.com/abinbevnews  
  

http://www.100accelerator.com/
http://www.facebook.com/ab-inbev
http://www.twitter.com/abinbevnews
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CONTACTPERSONEN ANHEUSER-BUSCH INBEV 
 
Media   
Molly Conroy 
Tel: +1-917-689-4656 
E-mail: Molly.Conroy@ab-inbev.com 
  
Over Anheuser-Busch InBev 
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen 
op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York 
Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het 
oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken 
te creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse 
portefeuille met ruim 500 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; de multi-nationale 
merken Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® en Leffe®; en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, 
Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® en Skol®. Ons 
brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in 
brouwerij Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co-brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. 
Tot de oprichting van Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in 
Brazilië. We zijn geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten, en 
benutten de collectieve sterkte van ongeveer 180 000 medewerkers in bijna 50 landen wereldwijd. In 2017 bedroeg de 
gerapporteerde opbrengst van AB InBev 56,4 miljard USD (exclusief joint ventures en geassocieerde ondernemingen). 

Wettelijke disclaimer 
Dit bericht bevat “toekomstgerichte verklaringen”. Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen 
van het management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard 
onderhevig aan onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten 
onder andere verklaringen met betrekking tot AB InBevs bedrijfscombinatie met SAB en andere verklaringen andere dan 
historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals “zal”, “kan”, “zou”, 
“geloven”, “van plan zijn”, “verwacht”, “anticipeert”, “beoogt”, “schat”, “waarschijnlijk”, “voorziet” en soortgelijke 
bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig 
vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, 
verschillende risico’s en onzekerheden inhouden met betrekking tot AB InBev en afhangen van vele factoren, waarvan sommige 
buiten de controle van AB InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico’s en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke 
uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van het vermogen om uit de bedrijfscombinatie 
met SAB synergieën te realiseren en de risico’s en onzekerheden met betrekking tot AB InBev die beschreven worden onder Item 
3.D van AB InBevs jaarverslag op formulier 20-F (“Form 20-F”), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission 
op 19 maart 2018. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke 
resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen.  

De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, 
met inbegrip van AB InBevs meest recente Form 20-F en andere verslagen op Form 6-K, alsook alle andere documenten die AB 
InBev openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze 
waarschuwingen en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev 
anticipeert, zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen 
hebben op AB InBev, haar activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB InBev elke verplichting van de hand om 
toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige 
gebeurtenissen of anderszins. 

  


