Comfort Inkomsten Mandaat

Informatie over
duurzaamheidsrisico’s
Integratie van duurzaamheidsrisico
In het kader van de “EU-verordening betreffende
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële

▶ Uitsluiting van ondernemingen die betrokken zijn bij de
productie van tabakgerelateerde producten
▶ Uitsluiting van ondernemingen die zich schuldig maken
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▶ Uitsluiting van ondernemingen die staan vermeld op de
interne uitsluitingslijst.
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▶ Uitsluiting van ondernemingen die staan vermeld op de
interne lijst van controversiële wapens
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