
Zoals hierboven reeds is toegelicht, identifi ceren de ondernemingen van 

de portefeuille binnen het kader van hun eigen interne beheersing wat hun 

ESG-impact en de ermee samenhangende risico’s zijn om zelf de nodige 

remediërende actie te ondernemen. Hierna volgt een samenvatting van hun 

strategische engagementen en doelstellingen in het domein van ESG.

Belangrijkste ESG-engagementen 
van bedrijven in portefeuille

De inzet van adidas voor duurzame praktijken berust 

op de missie van het bedrijf: Het beste sportbedrijf 

ter wereld zijn. Best betekent dat adidas de beste 

sportproducten ter wereld ontwerpt, bouwt en 

verkoopt, met de beste service en ervaring op een 

duurzame manier. adidas heeft een duidelijk draaiboek 

voor 2020 en daarna, wat een direct resultaat is van 

zijn bedrijfsstrategie “Creating the New”. Het bedrijf 

gelooft dat het, door middel van sport, de kracht 

heeft om levens te veranderen. Maar sport heeft een 

ruimte nodig om te kunnen bestaan. Deze ruimtes 

worden in toenemende mate bedreigd door de 

door de mens veroorzaakte problemen, waaronder 

mensenrechtenschendingen, vervuiling, toenemend 

energieverbruik en afval. De totaalaanpak van 

duurzaamheid beantwoordt aan de uitdagingen die 

de ruimtes van de sport en tegelijkertijd de planeet 

en de mensen in gevaar brengen. Voortbouwend op 

bestaande programma’s pakt het deze onderwerpen 

aan die het meest relevant zijn voor zijn bedrijfsvoering 

en zijn belanghebbenden, en vertaalt het zijn 

algemene duurzaamheidsinspanningen in concrete 

doelstellingen voor 2020 die een directe impact 

hebben op de wereld van de sport waarin adidas 

opereert.

Erkenning door derden

Voor de 19e achtereenvolgende keer werd adidas 

geselecteerd om zich aan te sluiten bij de Dow Jones 

Sustainability Indices, ‘s werelds eerste wereldwijde 

duurzaamheidsindexfamilie die de prestaties van 

de toonaangevende, door duurzaamheid gedreven 

bedrijven wereldwijd volgt. adidas werd beoordeeld 

op zijn bedrijfseconomische, ecologische en sociale 

prestaties en werd beoordeeld als algemeen leider in 

de textiel-, kleding- en luxegoederenindustrie.

Als gevolg van de reactie op het Carbon Disclosure 

Project in 2018 is adidas in de Climate Change 

inschrijving beloond met een B-score en in de Water 

inschrijving met een B-score.

Het bedrijf bleef behoren tot de top tien in de 

lederwaren- en textielindustrie in de jaarlijkse Green 

Supply Chain Corporate Information Transparency 

Index. adidas verbeterde ook zijn score tot de top 

tien van de Corporate Human Rights Benchmark 

(CHRB) evaluatie in 2018, met meer dan 100 bedrijven 

in verschillende sectoren die werden beoordeeld op 

basis van de criteria van de CHRB op het gebied van 

mensenrechtenprestaties.

Aanvullende informatie

www.adidas-group.com/en/sustainability/managing-

sustainability/ general-approach/

Duurzaamheid & Verantwoordelijkheid is een integraal 

onderdeel van wat Pernod Ricard elke dag doet, het 

is de kern van de “créateur de convivialité” tagline, 

de focus op de consument en de gedecentraliseerde 

organisatie. Het is een van zijn zakelijke prioriteiten 

en zijn 18.900 medewerkers brengen het tot leven. 

Pernod Ricard ondersteunt de SDG’s (Sustainable 

Development Goals) van de Verenigde Naties voor 

2030. De groep is geëngageerd en onderneemt acties 

om bij te dragen aan deze doelstellingen en iedereen 

in de groepen speelt een actieve rol. 

De groep is sinds 2003 ondertekenaar van het 

United Nations Global Compact en respecteert de 

10 Global Compact Principles. Pernod Ricard steunt 

ook resoluut de VN-doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling (SDG’s) die in 2015 zijn gedefi nieerd, 

met de verbintenis om tegen 2030 12 van de 17 

doelstellingen te bereiken. 

Zijn Sustainability & Responsibility model is gebaseerd 

op 4 pijlers: Onze medewerkers versterken, 

verantwoord drinken propageren, onze planeet 

beschermen en onze gemeenschappen ontwikkelen 

en onze partners betrekken. 

Zijn Sustainability & Responsibility model is in de 

eerste plaats gebaseerd op één principe: de inzet 

van de 18.900 medewerkers, allen burgers die in 

hun eigen gemeenschap handelen. Hun oprechte 

persoonlijke inzet is het belangrijkste kenmerk van 

de geloofwaardigheid van de groep. Deze strategie 

wordt uitgevoerd volgens het decentralisatiemodel: 

initiatieven die voornamelijk lokaal zijn, maar nog 

steeds verband houden met de wereldwijde 

prioriteiten van de groep. 

Erkenning door derden 

In 2018 werd de Sustainability & Responsibility 

strategie van Pernod Ricard opnieuw op het hoogste 

niveau erkend door niet-fi nanciële ratingbureaus in 

de drankensector op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) door Vigeo Eiris in 

mei. Volgens EcoVadis behoort Pernod Ricard tot 

de top 3% van de mondiale bedrijven met de meest 

geavanceerde MVO-verplichtingen.

Aanvullende informatie

www.pernod-ricard.com/en/our-commitments/
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Klimaatverandering, bevolkingsgroei, zakelijke ethiek, 

duurzame stedelijke ontwikkeling en schaarste 

van hulpbronnen: de uitdagingen van vandaag en 

morgen vereisen acties op internationaal niveau. De 

duurzaamheidsaanpak van LafargeHolcim maakt 

gebruik van haar wereldwijde aanwezigheid om 

oplossingen te bieden voor deze uitdagingen op 

sociaal vlak, op het gebied van milieu en voor de 

belanghebbenden, met één duidelijk doel: het creëren 

van gedeelde waarde met de samenleving. 

Het kader voor duurzame ontwikkeling van 

LafargeHolcim gaat verder dan alleen het beperken 

van de impact van de onderneming - het gaat ook in 

op de positieve effecten die zijn activiteiten kunnen 

hebben buiten de grenzen van zijn fabrieken. 

Het duurzaamheidskader van het bedrijf geeft 

een visie op de bebouwde ruimte en defi nieert de 

volgende stappen in die richting. Het stelt doelen 

en werkingsprincipes vast met betrekking tot de 

directe en indirecte effecten gedurende de gehele 

levenscyclus van zijn producten en diensten. 

Als leider in de sector van bouwmaterialen heeft 

LafargeHolcim de nodige verantwoordelijkheid, de 

grootte en de geografi sche voetafdruk om te komen 

tot een algemene, positieve, wereldwijde en lokale 

wijziging binnen de bouwsector. 

Voortbouwend op een rijke geschiedenis, maakt 

duurzaamheid deel uit van wie LafargeHolcim is en 

hoe de groep zaken wil doen. Met het duurzaamheids-

kader zet de groep deze waarde om in verbintenissen 

tegenover haar partners en gemeenschappen en, 

uiteindelijk, in bedrijfsdoelstellingen. 

Externe verbintenissen & erkenning 

Met zijn geïntegreerde aanpak van duurzame 

ontwikkeling wil LafargeHolcim de UNGC-principes 

omarmen.

LafargeHolcim was in 2018 opnieuw opgenomen in 

de FTSE4Good-index. 

LafargeHolcim is opgenomen in de Europese 

DJSI-index 2018, een van de slechts twee in Europa 

gevestigde bedrijven in de bouwmaterialensector die 

in de Europese index zijn opgenomen. 

In de resultaten van de CDP-beoordeling van 2018 

kreeg LafargeHolcim een B-score, boven het 

sectorgemiddelde.

Aanvullende informatie

www.lafargeholcim.com/sustainable-development

EERSTE INVESTERINGSJAAR 

2005

SGS zet zich in voor het creëren van waarde voor 

de maatschappij. De ondernemingsprincipes van 

SGS tonen aan dat duurzaamheid een integraal 

onderdeel is van zijn cultuur, ingebed in alle facetten 

van de organisatie. Duurzaamheid bij SGS draait om 

vier pijlers: Mensen, Operationele Uitmuntendheid, 

Milieu en Gemeenschap. Vanuit deze pijlers heeft de 

organisatie verschillende duurzaamheidsdoelstellingen 

geïdentifi ceerd die tegen 2020 moeten worden bereikt 

en heeft zij meer dan 300 duurzaamheidsprojecten 

lopen.

SGS bewijst voortdurend dat het in staat is de 

waarde voor de maatschappij in economische zin te 

berekenen. Het baanbrekende model combineert de 

methodiek voor effectmeting met het geïntegreerde 

rapportagekader en meet de waarde voor de 

samenleving in zijn activiteiten en toeleveringsketens. 

In samenwerking met het in kaart brengen van 

zijn activiteiten in het licht van de 17 doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling, stelt dit instrument de 

onderneming in staat om toekomstige bedrijfs- en 

duurzaamheidsprioriteiten vast te stellen en zijn 

strategische besluitvorming te verbeteren. Een 

strategie die het mogelijk maakt de organisatie beter 

af te stemmen op de verwachtingen van nieuwe 

generaties klanten, medewerkers en investeerders.

Verwezenlijkingen

SGS kan blijven rekenen op erkenning dankzij de 

goede gang van zaken. Voor het vijfde opeenvolgende 

jaar werd SGS door de Dow Jones Sustainability 

Indices uitgeroepen tot het toonaangevende bedrijf in 

de industrie. Voor de tweede keer is SGS opgenomen 

in de FTSE4Good Index. SGS kreeg ook voor het 

vierde achtereenvolgende jaar een gouden rating 

van EcoVadis en behoorde tot de top 1% van de 

geëvalueerde bedrijven in haar sector.

Aanvullende informatie

www.sgs.com/en/our-company/corporate-

sustainabiIity/sustainabiIity-at-sgs
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De belangrijkste bijdrage van Umicore tot een 

duurzamere wereld is gebaseerd op de producten 

en diensten die zij levert aan zijn wereldwijde 

klantenbasis. De gebieden waar het de meest 

sprekende bijdragen kan leveren zijn: 

• Grondstoffenschaarste: in de wereld van vandaag 

 is er meer vraag naar metalen, maar deze worden 

 steeds schaarser. De recyclagecapaciteiten van 

 Umicore recupereren meer dan 20 elementen,

 waaronder edele en andere metalen. 

•   Zuivere lucht: wereldwijde inspanningen voor  

strengere emissienormen bieden wereldwijde

groeikansen in autokatalysatoren, zowel voor 

lichte als zware voertuigen. 

•  Elektrifi catie van voertuigen: de groeiende markt 

 voor lithium-ionbatterijen stimuleert de vraag    

 naar oplaadbare kathodematerialen voor batterijen

 van de groep.

Horizon 2020 

Horizon 2020 staat voor een bewuste kijk op de 

aanwezigheid van Umicore in de totale waardeketen. 

De groep streeft ernaar om gebruik te maken van 

zijn expertise op het vlak van duurzaamheid, zowel 

hoger in de waardeketen (bevoorrading) als lager 

in de waardeketen (producten en diensten). Vanuit 

bevoorradingsperspectief streeft Umicore ernaar 

om een groter concurrentievoordeel te creëren door 

zijn ethische aankoopbenadering en zijn aanbod 

van activiteiten met gesloten kringloop te promoten. 

Op het vlak van duurzame producten en diensten 

streeft Umicore ernaar verdere concurrentievoordelen 

te genereren door de ontwikkeling van producten 

met specifi eke duurzaamheidsvoordelen, zoals de 

vermindering van schadelijke stoffen of de verbetering 

van de materiaal- of energie-effi ciëntie. 

De groep streeft naar een nóg effi ciënter gebruik van 

metalen, energie en andere stoffen in zijn activiteiten. 

Daartoe zal de groep gerichte initiatieven op het vlak 

van milieu-effi ciëntie ontplooien in de verschillende 

bedrijfseenheden en sites waar deze tot sterke 

prestaties kunnen leiden. 

Een goede werkplek is een veilige, gezonde en 

aantrekkelijke werkplek. Umicore streeft ernaar een 

werkplek te zijn met nul ongevallen met werkverlet. 

Op het vlak van gezondheid op het werk streeft de 

groep ernaar om de blootstelling van werknemers 

aan specifi eke metalen verder te verminderen. 

Umicore wil ook vooruitgang boeken op specifi eke 

strategische thema’s zoals talentenbeheer, diversiteit 

en inzetbaarheid. 

Aanvullende informatie

www.umicore.com/en/about/about-umicore/

sustainability/

EERSTE INVESTERINGSJAAR 

2013

Het Corporate Social Responsibility Charter van 

Imerys ondersteunt de langetermijnstrategie van de 

groep. De verbintenissen op het gebied van veiligheid 

en gezondheid, de vermindering van de impact op het 

milieu, de menselijke hulpbronnen, de relaties met de 

gemeenschappen en deugdelijk bestuur en de ethiek 

spelen een essentiële rol bij het veiligstellen van de 

toekomst van de groep. Om deze verbintenissen na 

te komen, moet elke medewerker van de groep deze 

ondersteunen door zijn daden.

In 2017 heeft de groep Imerys een nieuwe MVO-

stuurgroep in het leven geroepen die tot taak heeft 

de MVO-ambities van de groep vast te stellen, de 

MVO-programma van de groep te valideren en 

de implementatie van de groepsdoelstellingen te 

begeleiden en te bewaken. In 2017 heeft Imerys 

ook besloten om een nieuw strategisch MVO-

plan te ontwikkelen dat vanaf begin 2018 op een 

meer iteratieve manier van start gaat. De volledige 

doelstellingen en voorlopige resultaten van het 

nieuwe MVO-programma van de groep zullen worden 

gerapporteerd in het registratiedocument voor 2018.

Lidmaatschap, verplichtingen en beoordelingen

lmerys is in 2016 lid geworden van het Global 

Compact van de Verenigde Naties, ondersteunt 

de ambities van 17 door de Verenigde Naties 

aangenomen doelstellingen voor duurzame

ontwikkeling en toetste het beleid en de praktijken 

binnen haar activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan 

deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

De indexen en beoordelingen door ratingbureaus met 

betrekking tot de ESG-prestaties van de groep die 

zijn opgenomen in de defi nitie van materiële MVO-

prioriteiten zijn:

Indices/Beoordeling Waardering 2017

CDP Climate Change B

FTSE4Good Index Absolute Score (0-5) = 3,3

Relatief t.ov. de sectorgroep (1-100) = 58

MSCI ESG Leaders Indexes AAA

Naast het bovenstaande worden de ESG-praktijken 

van Imerys ook beoordeeld door: Ethibel Sustainability 

Index Excellence Europe, Vigeo Europe 120, STOXX® 

Global ESG Leaders Index, Oekom, Ecovadis en 

Sedex Advance assessments.

Aanvullende informatie

“Sustainable development” op www.imerys.com
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Als wereldwijde energieoperator heeft Total zijn 

engagement voor het milieu en de gemeenschap tot 

een integraal onderdeel van zijn strategie gemaakt. 

Van het waarborgen van de veiligheid van de 

mensen tot het aangaan van de uitdagingen van de 

klimaatverandering en het versterken van de integratie 

in de lokale gemeenschappen, de groep handelt elke 

dag op een duurzame en verantwoordelijke manier. 

Dit is waar het bij het streven naar betere energie om 

draait.

Als groot energiebedrijf wil Total een bijdrage leveren 

aan drie essentiële uitdagingen: voldoen aan de 

energiebehoeften van een groeiende bevolking, de 

impact van de klimaatverandering beperken en zich 

aanpassen aan de veranderende verwachtingen van 

de klant.

De wereld heeft betere energie nodig om duurzame, 

verantwoorde groei te waarborgen. Omdat de 

groep de ambitie heeft om de verantwoordelijke 

energiegrootmacht te worden, zet zij zich in voor het 

leveren van veiligere, schonere en meer betaalbare 

energie die waarde creëert.

Prestaties, referentiekaders en verslaggeving 

Total is sinds 2001 continu opgenomen in de 

FTSE4Good index (London Stock Exchange) en sinds 

2004 in de Dow Jones Sustainability World Index 

(DJSI World - New York Stock Exchange). Sinds 2005 

is Total elk jaar genoteerd als onderdeel van DJSI 

Europe, met uitzondering van 2015. Total was de 

derde van de extractieve sector en de eerste van de 

Oil & Gas sector op de eerste plaats van de Corporate 

Human Rights Benchmark gepubliceerd in 2017.

Met betrekking tot verslaggeving verwijst Total naar 

de IPIECA (een wereldwijde vereniging van de olie- en 

gasindustrie voor milieu- en sociale kwesties) en naar 

het Global Reporting Initiative (GRI).

In 2016 heeft Total zich ertoe verbonden bij te dragen 

tot de verwezenlijking van de VN-doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) en in 2017 

heeft de groep een project gelanceerd om die 

SDG’s te identifi ceren en te prioritiseren waaraan 

zij de belangrijkste bijdrage kan leveren en publieke 

verbintenissen aan te gaan in een blijk van zijn steun 

aan de aanbevelingen van de Verenigde Naties voor 

de tenuitvoerlegging van de SDG’s.

Aanvullende informatie

www.total.com/en/commitment

EERSTE INVESTERINGSJAAR 

1998

Bij GEA zijn duurzaamheid en waardecreatie onlos-

makelijk met elkaar verweven. Ze dienen als leidraad 

voor het nemen van ondernemersinitiatieven en de 

verdere ontwikkeling van de groep. GEA’s begrip van 

duurzaamheid houdt in dat de groep de verantwoor-

delijkheid op zich neemt voor de manier waarop zij 

omgaat met zijn activiteiten en de economische, 

ecologische en sociale implicaties daarvan, en tegelij-

kertijd de transparantie van de rapportage op dit 

gebied waarborgt. Tegen deze achtergrond evalueert 

GEA kritisch haar eigen activiteiten met betrekking tot 

relevante duurzaamheidskwesties zoals de bescher-

ming van hulpbronnen, mensenrechten en de strijd 

tegen corruptie.

De oplossingen van GEA worden gekenmerkt door 

megatrends zoals aanhoudende bevolkingsgroei, toe-

nemende verstedelijking en een verbeterend klimaat: 

In de toekomst zullen steeds meer mensen behoefte 

hebben aan een toereikende aanvoer van voedsel, 

energie of farmaceutische producten - altijd op basis 

van de veronderstelling dat de hulpbronnen in stand 

worden gehouden. Als internationaal actieve technolo-

giegroep, een van ‘s werelds grootste leveranciers van 

procestechnologie in de voedselproductie, houdt GEA 

zich bezig met deze macro-economische trends. GEA 

is ervan overtuigd dat alleen industriële procestech-

nologie kan voldoen aan de veiligheids-, kwaliteits- en 

houdbaarheidseisen van kritische consumenten.

De bedrijfsdoelstelling van GEA omvat de centrale 

belofte van “engineering voor een betere wereld”. 

Op deze manier stelt GEA zich ten doel om 

processen met toegevoegde waarde op een 

verantwoordelijke manier te ontwerpen en bij te 

dragen aan het duurzame beheer en de bescherming 

van natuurlijke hulpbronnen met steeds effi ciëntere 

producten en procesoplossingen voor klanten. Deze 

bewering wordt weerspiegeld in de missie “Duurzame 

waardecreatie” (“Sustainable value creation”).

Kader en prestaties

GEA staat positief tegenover de principes van het 

Global Compact-initiatief van de VN en onderschrijft 

alle interne en externe initiatieven op het gebied 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen die 

plaatsvinden in het kader van het voortschrijdende 

proces van internationalisering.

De groep heeft zich er ook toe verbonden de 

mensenrechten en de algemeen aanvaarde 

fundamentele arbeidsnormen van de IAO te 

respecteren en houdt zich volledig aan de OESO-

richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

GEA neemt deel aan het jaarlijkse EcoVadis MVO-

prestatiemonitoringsysteem - in 2017 verbeterde het 

zijn rating van Brons naar Zilver, en behaalde een 

C-score in de 2017 CDP Climate Change.

Aanvullende informatie

www.gea.com/en/responsibility/index.jsp
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Parques Reunidos streeft naar een positieve 

impact op zijn team en de gemeenschap door 

verantwoordelijk te handelen. De veiligheid en het 

welzijn van al zijn gasten is zijn topprioriteit. Parques 

Reunidos voldoet aan elk van de vastgelegde 

veiligheidsreglementen en gaat verder dan de 

wettelijke vereisten en stelt wereldwijd nieuwe normen 

voor de industrie.

De groep heeft ook een sterke focus op 

duurzaamheid, bescherming van de natuur en de 

natuur, milieu-educatie, wetenschap en onderzoek. 

Hij zet zich in om ervoor te zorgen dat dieren 

de best mogelijke zorg krijgen. Zijn dierentuinen 

en zeedierenparken zorgen ervoor dat aan alle 

behoeften van zijn dieren wordt voldaan en dat alle 

overheidsvoorschriften en normen voor professionele 

dierenverzorging worden overstegen.

Parques Reunidos Foundation

In het kader van zijn streven naar maatschappelijk 

verantwoord ondernemen heeft de groep de Parques 

Reunidos Foundation opgericht, die een belangrijke 

rol speelt in het MVO-beleid. De groep is van mening 

dat het alleen door middel van onderwijs en kennis 

mogelijk is om het nodige bewustzijn te bereiken om 

het immaterieel natuurlijk erfgoed en de biodiversiteit 

te beschermen.

De Parques Reunidos Foundation is een privé 

organisatie zonder winstoogmerk. Zij wil het milieu 

en de biodiversiteit beschermen door duurzame 

ontwikkeling te bevorderen door een verantwoord 

gebruik van hulpbronnen, door bij te dragen tot 

het behoud van het natuurlijk erfgoed en door 

bewustwording op het terrein te bevorderen.

De Parques Reunidos Foundation werkt samen met 

vele internationale organisaties in situ voor het behoud 

van zeer bedreigde soorten, voornamelijk door 

bewustmaking te bevorderen en door directe steun 

(fi nanciële of zoölogische expertise) te verlenen aan 

gerenommeerde internationale projecten over de 

hele wereld.

Aanvullende informatie

www.parquesreunidos.com/en/commitment/

EERSTE INVESTERINGSJAAR 

2017

Als toonaangevende leverancier van hygiënische 

verbruiksproducten voor zowel de private label- als 

de merkproductenmarkt, gelooft Ontex dat duurzame 

handelspraktijken bijdragen tot écht zakelijk succes.

“De ambitie is om duurzaamheid te verankeren in 

ons Ontex DNA met een duidelijke focus op de zorg 

voor mensen en het aanbieden van producten aan 

klanten en consumenten zonder de behoeften van 

toekomstige generaties in het gedrang te brengen.” 

- Annick De Poorter, Group R&D, Quality and 

Sustainability Director.

De duurzaamheidsstrategie van de groep werd 

ontwikkeld om de maatregelen, die Ontex neemt 

om bredere milieu- en sociale doelstellingen te 

bevorderen, zoals de VN Sustainable Development 

Goals (SDG’s), te tonen en er over te rapporteren.

Ontex streeft naar duurzame groei door verantwoorde 

producten aan te bieden tegen een betaalbare prijs 

(het principe “Duurzame Groei”). De groep wil ook 

een positieve impact hebben op de maatschappij en 

het leven van de mensen verbeteren waar hij ook met 

hen in contact komt (het principe “Mensen aan het 

hart”). Ten slotte streeft Ontex ernaar om te werken 

met de ecologische grenzen van de planeet in het 

achterhoofd, zodat het de behoeften van de huidige 

en toekomstige generaties kan ondersteunen (het 

principe “Verantwoorde productie”).

Kader 

In 2016 evalueerde Ontex zijn essentiële kenmerken 

(samen met zijn belangrijkste stakeholders) om reke-

ning te houden met de doelstellingen van de Verenig-

de Naties inzake duurzame ontwikkeling (UN SDG’s). 

Het proces van materialiteitsbeoordeling waarbij 

alle belanghebbenden betrokken zijn, werd in detail 

bekendgemaakt in een duurzaamheidsverslag en is te 

vinden op de website van de groep. De materialiteits-

matrix toont de belangrijkste thema’s en waarom ze 

van belang zijn, de links naar de SDG’s en waar men 

meer informatie over het onderwerp kan vinden.

In 2017 werd Ontex ondertekenaar van het UN Global 

Compact om zijn verbintenissen inzake eerlijke 

handelspraktijken te tonen en introduceerde het zijn 

eerste formele mensenrechtenbeleid. 

Aanvullende informatie

www.ontexglobal.com/sustainability
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