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BIJLAGE II 

Model voor de pre-contractuele informatieverschaffing voor de financiele producten als bedoeld in 
artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea van 

Verordening (EU) 2020/852  

 
Productbenaming: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO – Life Cycle (DC) regeling 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): RMFT1B2RN4TEL25L2B66 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-
kenmerken) 

 

 

 
 
Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiele product?  
 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO (PNO Media) wil met de 
pensioenregeling een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Wij willen dat onze 
deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld 
van dat inkomen kunnen genieten. De life cycle (DC) regeling belegt in beleggingsfondsen die 
door PNO Media zijn geselecteerd. PNO Media heeft er uit kostenefficiëntie en 

Heeft dit financiele product een duurzame beleggingsdoelstelling? [vink aan en vul in waar 
relevant, het percentage geeft het minimumaandeel duurzame beleggingen weer] 

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 
duurzame beleggingen met een 
milieudoelstelling worden 
gedaan: ___% 

 
in economische activiteiten die 
als ecologisch duurzaam zijn 
aangemerkt in de EU-
taxonomie 

in economische activiteiten die 
niet als ecologisch duurzaam 
zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie  

Het product promoot ecologische/sociale 
(E/S) kenmerken, en hoewel het geen 
duurzame beleggingen als doelstelling heeft, 
zal het een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van ___% behelzen 
  

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn 
aangemerkt in de EU-taxonomie  

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die niet als ecologisch duurzaam 
zijn aangemerkt in de EU-taxonomie  

 
met een sociale doelstelling  
 

Er zal minimumaandeel 
duurzame beleggingen met een 
sociale doelstelling worden 
gedaan: ___%  

Het product promoot E/S kenmerken, maar 
zal geen duurzame beleggingen doen   

 

Duurzaamheidsindica
toren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 

 

Duurzame belegging: 
een belegging in een 
economische activiteit 
die bijdraagt bij het 
behalen van een 
milieudoelstelling of 
een sociale 
doelstelling, mits deze 
belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan milieu- of sociale 
doelstellingen en de 
onderneming waarin 
is belegd praktijken op 
het gebied van goed 
bestuur toepassen.  

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij een 
lijst van ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. In de 
verordening is geen 
lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten 
vastgesteld. 
Duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet in 
overeenstemming zijn 
met de taxonomie.  
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uitvoerbaarheid voor gekozen om voor de life cycle regeling te beleggen in 
beleggingsfondsen.  

Een beleggingsfonds is een collectief beleggingsvehikel waarin geld van verschillende 
beleggers wordt samengevoegd om te beleggen in een diverse portfolio van aandelen of 
obligaties.  Beleggers kopen participaties in het fonds en de waarde van deze participaties 
varieert afhankelijk van de waarde van de onderliggende activa. Beleggingsfondsen 
worden beheerd door externe vermogensbeheerders die beleggingsbeslissingen nemen 
en het dagelijks beheer van het fonds uitvoeren. Omdat er meerdere beleggers 
participeren in het beleggingsfonds is het voor PNO Media slechts beperkt mogelijk om 
invloed uit te oefenen op het (maatschappelijk verantwoord) beleggingsbeleid van het 
beleggingsfonds. 

 

Bij de keuze van deze beleggingsfondsen wordt beoordeeld of deze voldoende aansluiten bij 
het ESG-beleid van PNO Media. Ook wordt er gekeken of deze beleggingsfondsen 
(onderdelen van) dit ESG-beleid kunnen uitvoeren tegen aanvaarbare kosten. Om dit te 
realiseren promoot PNO Media de volgende ecologische en sociale kenmerken in de life cycle 
(DC) regeling: 

1. Mitigatie van klimaatverandering: PNO Media promoot de mitigatie van 
klimaatverandering onder meer door binnen de categorie bedrijfsobligaties een 
beoogde allocatie van 10% naar ‘groene obligaties’ te hebben. De beleggingsfondsen 
van de life cycle (DC) regeling beleggen ook in ‘groene obligaties’, maar er is er geen 
vooraf vastgestelde allocatie naar green bonds. 

2. Actief aandeelhouderschap: PNO Media gelooft dat het optreden als betrokken 
belegger door middel van engagement en stemmen (‘voting’) leidt tot lange-termijn 
waarde creatie van de beleggingen. PNO Media baseert zich daarbij op de 
International Corporate Governance Network (ICGN) principes van goed 
ondernemingsbestuur, de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de 
de VN richtlijnen voor mensenrechten (UNGP’s), en de VN Global Compact. De 
Universele Mensenrechten van de VN en arbeidsrechten van de ILO (International 
Labour Organisation) zijn daar onderdeel van. 

3. Het realiseren van een positief effect op zijn omgeving: op basis van de 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de United Nations Sustainable 
Development Goals, kortweg de SDG’s). PNO Media hanteert daarbij vijf SDG’s als 
speerpunten: 

a. Betaalbare duurzame energie (SDG7) 

b. Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) 

c. Klimaatactie  (SDG 13) 

d. Leven in het water (SDG 14) 

e. Leven op het land (SDG 15) 

PNO Media streeft ernaar om actief bij te dragen aan een betere wereld en te 
beleggen in oplossingen die hierbij kunnen helpen. De geselecteerde SDG’s dienen 
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als leidraad om dit te implementeren. Momenteel wordt er in de life cycle (DC) 
regeling niet actief gestuurd op  SDG’. 

4.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen: PNO Media promoot het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen door het onderschrijven van de OESO 
richtlijnen, de UNGP’s, de VN Global Compact, de Universele Mensenrechten van 
de VN en arbeidsrechten van de ILO (International Labour Organisation) zijn daar 
onderdeel van en de International Corporate Governance Network (ICGN) principes 
van goed ondernemingsbestuur.  

5. Uitsluiting van maatschappelijk controversiële activiteiten: In bepaalde bedrijven 
of landen die een negatieve impact hebben op de maatschappij wil PNO Media niet 
beleggen, zoals de productie van tabak, de productie van controversiële wapens en 
de overtreding van internationale verdragen of sanctiewetgeving. Bedrijven worden 
uitgesloten die zich bezighouden met de productie  van  kolen. 

 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de 
door dit financiele product gepromote ecologische of sociale kenmerken 
gemeten?  

PNO Media gebruikt de volgende duurzaamheidsindicatoren om te meten hoe aan de 
ecologische en sociale kenmerken wordt voldaan: 

Mitigatie van klimaatverandering: 

1. Het percentage ‘groene obligaties’ (green bonds) binnen de portefeuille 
bedrijfsobligaties. In de beleggingsfondsen van het life cycle (DC) product is er geen 
vooraf vastgestelde allocatie naar green bonds. 

Het verlagen van de CO2-voetafdruk  

2. Het aantal bedrijven dat omzet uit kolenproductie behaalt.  

Actief aandeelhouderschap: 

3. Het aantal bedrijven waarop gestemd is in de beursgenoteerde aandelenportefeuille; 
Voor de life cycle (DC) regeling vindt dit plaats door de beheerders van de 
beleggingsfondsen waarin wordt belegd. 

Het benutten van ESG-factoren in het beheer en voor beoordeling van beleggingen: 

4. Het aantal bedrijven met een lage ESG-score.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:  

5. Het aantal bedrijven dat in strijd handelt met de OESO-richtlijnen, UNGP en UN 
Global Compact - de Universele Mensenrechten van de VN en arbeidsrechten van de 
ILO (International Labour Organisation) zijn daar onderdeel van - de International 
Corporate Governance Network (ICGN) en waar engagement activiteiten niet leiden 
tot vooruitgang.  

Uitsluiting van maatschappelijk controversiële activiteiten 
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6. Het aantal bedrijven in de gehele portefeuille dat in de tabaksindustrie of dat 
controversiële wapens verkoopt en/of produceert; 

7. Het aantal bedrijven en landen die op (inter-)nationale sanctielijsten staan in de 
gehele portefeuille 

 

 

 

 

Wordt in dit financiele product rekening gehouden met de belangrijkste 
ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren? 

Ja  

 

 

Nee,  

PNO Media heeft op dit moment wel al beleid met betrekking tot een aantal van deze 
ongunstige effecten. Zo wordt bij het screenen van de beleggingsportefeuille (potentiële) 
negatieve impact op samenleving en milieu geïdentificeerd. Daarbij wordt tevens de mate 
van waarschijnlijkheid meegewogen en de meest ernstige negatieve impact geprioriteerd op 
basis van: schaal, reikwijdte en onomkeerbaarheid.  

De life cycle (DC) regeling houdt, in lijn met het beleid van PNO Media en het Parijs 
klimaatakkoord,  onder andere rekening met de volgende ongunstige effecten:  

- controversiële wapens 

- Productie en gebruik van kolen 

- het voldoen van bedrijven aan de (VN) Global Compact, de UNGP, de OESO-
richtlijnen en de ICGN richtlijnen. 

- Gebrek aan diversiteit in het bestuur  

Ten aanzien van de andere ongunstige effecten die door de wetgever zijn aangemerkt als 
belangrijk is PNO Media nog bezig met het opstellen van beleid, zoals ten aanzien van water, 
emissies en gevaarlijk afval. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.  
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu-  
of sociale doelstellingen.   
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Het is nog onduidelijk of PNO Media op basis van het huidige beleid kan aangeven dat het de 
belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meeneemt nu dit slechts deels 
het geval is. De wetgeving is op dit punt onduidelijk. Zodra blijkt dat dit mag of zodra er op 
deze onderwerpen beleid is opgesteld, zal PNO Media aangeven dat zij wel de belangrijkste 
ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meeneemt.  

 

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiele product?  

PNO Media heeft beleggingsfondsen met een gespreide beleggingsportefeuille geselecteerd 
in de life cycle (DC) regeling. De beleggingen worden zowel  actief  als passief beheerd. Bij de 
keuze van deze beleggingsfondsen  wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het ESG-
beleid van PNO Media. Vanuit kostenoverweging en uitvoerbaarheid belegt PNO Media voor 
de life cycle (DC) regeling in beleggingsfondsen. Hierdoor is het eigen beleid niet volledig uit 
te voeren en wordt er naar gestreefd in beleggingsfondsen te beleggen die in voldoende 
mate aansluiten bij het ESG beleid van het pensioenfonds. Ook wordt er gekeken of deze 
beleggingsfondsen (onderdelen van) dit ESG-beleid kunnen uitvoeren tegen aanvaarbare 
kosten. 

PNO Media belegt de portefeuille voor dit product middels een beleggingsbeleid en een 
afdekbeleid. Middels het beleggingsbeleid belegt PNO Media in beleggingsfondsen met 
daarin staats- en bedrijfsleningen, aandelen, vastgoed en overige beleggingen. PNO Media 
belegt tevens in beleggingsfondsen met daarin derivaten.  

Vanuit zijn identiteit, overtuiging en visie heeft PNO Media drie doelstellingen geformuleerd 
voor zijn beleid verantwoord beleggen. PNO Media wil:   

1. actief bijdragen aan een leefbare wereld door het genereren van positieve impact op 
samenleving en milieu (‘doing good’); 

2. bij implementatie van het ESG-beleid oog voor het risico/rendementsprofiel van de 
portefeuille houden, maar accepteert het risico op een iets lager rendement als 
gevolg van het duurzaamheidsbeleid”; 

3. vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid negatieve invloed van zijn 
beleggingen op samenleving en milieu voorkomen of mitigeren (‘doing no harm’). 

Hierbij geldt dat het verantwoord beleggingsbeleid (i) past binnen de uitgangspunten en is 
onderdeel van het lange termijn strategisch beleggingsbeleid (ii) prudente financiële 
afwegingen (op korte en lange termijn) hanteert en (iii) wordt afgewogen in relatie tot de 
implementatiekosten. 

ESG-Integratie  

PNO Media monitort bedrijven die internationale standaarden schenden, zoals de OESO-
richtlijnen, UNGP en UNGC. Bedrijven die deze standaarden schenden worden meegenomen 
in de engagement-activiteiten, dan wel uitgesloten op basis van het uitsluitingenbeleid. 

PNO Media streeft naar de verlaging van de CO2 voetafdruk van de liquide 
beleggingsportefeuilles met 25%. Dit betekent dat de uitstoot van CO2 in de portefeuille met 
25% zal afnemen ten opzichte van de index. 
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Voor de life cycle (DC) regeling geldt een vooraf vastgestelde verlaging van de CO2 voetafdruk 
niet, maar worden kolenproducenten uitgesloten van beleggen om de CO2 voetafdruk te 
beperken. De mate van ESG integratie en de aansluiting bij het ESG-beleid van PNO Media is 
een overweging in de selectie van beleggingsfondsen binnen deze regeling.  

Green Bonds 

Green bonds zijn leningen die concrete ‘groene’ doelstellingen nastreven en aan specifieke 
eisen moeten voldoen. Binnen de categorie bedrijfsobligaties alloceert PNO Media een deel 
van zijn beleggingen naar green bonds. De beleggingsfondsen van de life cycle (DC) regeling 
beleggen ook in ‘groene obligaties’, maar er is er geen vooraf vastgestelde allocatie naar 
green bonds. 

Engagement 

Bij engagement wordt de dialoog aangegaan met het bestuur van bedrijven waarin wordt 
belegd. Met behulp van engagement worden met bedrijven afspraken gemaakt over 
plannen, doelen of ambities ten aanzien van de thema’s zoals bijvoorbeeld klimaat en 
biodiversiteit. PNO Media voert proactief en reactief engagement uit.   

Voor de life cycle (DC) regeling voeren de fondsmanagers van de beleggingsinstellingen 
engagement uit en gaan actief in gesprek met bedrijven in de aandelen- en 
bedrijfsobligatieportefeuille als dat nodig is. De  dienstverlening geeft ook uitvoering aan het 
stembeleid en rapporteert op reguliere basis over de uitvoering van het beleid. 

Uitsluiting 

Voor de beoordeling van duurzaamheidsaspecten maakt de life cycle (DC) regeling gebruik 
van data van externe dataleveranciers. MSCI ESG Research wordt gehanteert voor ESG-
ratings en de screening van uitsluitingen (‘product involvement data’, controversies en Global 
Compact data). Voordat een beleggingsfonds wordt geselecteerd, wordt de uitsluitingslijst 
die het beleggingsfonds hanteert vergeleken en op passendheid beoordeeld met de 
uitsluitingenlijst die PNO Media hanteert. Ieder kwartaal worden de verschillen tussen deze 
lijsten gerapporteerd en gemonitord.  

Bedrijven die zich bezighouden met de productie  van kolen worden uitgesloten. 

Stemmen 

Het stemrecht is een belangrijk recht van de aandeelhouder. PNO Media heeft daartoe een 
stembeleid en stemrichtlijnen opgesteld. PNO Media stemt in de DC regeling via de 
beheerders van de beleggingsfondsen op bedrijven in de aandelenportefeuille. 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van 
de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken 
die dit financiele product promoot? 

PNO Media belegt in overeenstemming met zijn geintegreerd Verantwoord Beleggenbeleid. 
Uit dit beleid volgen de volgende bindende elementen: 

Uitsluitingen: 

PNO Media sluit de volgende beleggingen uit van zijn beleggingsportefeuille: 



 

 

   7 

 

- Tabaksproducenten 

- Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens zoals 
clusterbommen, landmijnen, nucleaire wapens en biologische en chemische wapens 

- In de life cycle (DC) regeling worden ook bedrijven uitgesloten die de ‘Global 
Compact’ principes van de Verenigde Naties schenden en bedrijven die 10% of meer 
van hun omzet halen uit de  productie  van kolen 

- Landen die zich niet houden aan internationale verdragen of waarop een sanctie van 
de VN, EU of Nederland rust, worden ook uitgesloten van belegging. 

 

Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de 
beleggingsruimte  overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?  

0%. PNO Media sluit niet op voorhand een bepaald percentage van het beleggingsuniversum 
uit. 

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van 
de ondernemingen waarin is belegd?  

Praktijken op het gebied van goed bestuur hebben onder meer betrekking op goede 
managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken 
personeel en naleving van de belastingwetgeving. PNO Media belegt in bedrijven die 
praktijken op het gebied van goed bestuur volgen of gaat de dialoog met die bedrijven aan 
die hier niet aan voldoen om dit te verbeteren.  

Bedrijven die in strijd handelen met de VN Global Compact Principes worden door PNO Media 
aangesproken op dit gedrag en als dit niet leidt tot resultaten dan worden deze bedrijven 
uitgesloten. We verwachten dat bedrijven voldoen aan de minimale beleidsrichtlijnen voor 
de fundamentele verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, 
het milieu en anti-corruptiemaatregelen. Daarnaast wordt van bedrijven verwacht dat zij 
voldoen aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. 

 

 

Praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur omvatten 
goede 
managementstructure
n, betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van de 
belastingwetgeving. 

Praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur omvatten 
goede 
managementstructure
n, betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van de 
belastingwetgeving. 
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Welke activa-allocatie is er voor dit financiele product gepland?  

PNO Media promoot ecologische en sociale kenmerken zonder dat het een duurzame 
beleggingsdoelstelling nastreeft. PNO Media heeft geen minimumallocatie naar duurzame 
beleggingen in de zin van SFDR of beleggingen in ecologisch duurzame activiteiten in de zin 
van de EU-Taxonomie opgenomen. Het overgrote deel van de beleggingen in de life cycle 
(DC) regeling van PNO Media is afgestemd op de ecologische en of sociale kenmerken. Deze 
beleggingen hebben betrekking op aandelen , bedrijfsobligaties (publiek en privaat), 
beleggingen in vastgoed en staatsobligaties. De overige beleggingen zijn niet afgestemd op 
deze kenmerken en zijn belegd in  derivaten en liquide middelen. Daarvoor gelden geen 
ecologische of sociale minimumwaarborgen.  

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 
kenmerken die het financiele product promoot?  

 
0% - PNO Media belegt via de beleggingsfondsen in de DC regeling in derivaten, maar deze 
derivaten worden niet gebruikt om ecologische of sociale kenmerken te promoten.   

 
 

In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling  
afgestemd op de EU-taxonomie?  
 

0% - Op dit moment alloceert PNO Media geen minimum percentage van zijn portefeuille 
naar ecologisch duurzame economische activiteiten zoals opgenomen in de EU-taxonomie. 
Als er meer gerapporteerde EU-taxonomie data beschikbaar komt van beleggingen, dan zal 
PNO Media deze allocatie heroverwegen. 

 
 
 

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 
in bepaalde activa. 

Op de taxonomie  
afgestemde  
activiteiten worden  
uitgedrukt als aandee   
van: 
- de omzet die het  
aandeel van de  
opbrengsten uit  
groene activiteiten 
van ondernemingen 
waarin is belegd 
weerspiegelen; 
- de kapitaaluitgaven 
(CapEx) die laten zien 
welke groene 
beleggingen worden 
gedaan door de 
ondernemingen 
waarin is belegd, bv. 
voor een transitie 
naar een groene 
economie;  
- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
groene operationele 
activiteiten van 
ondernemingen 
waarin is belegd 
weerspiegelen. 

 

#1 Afgestemd op E/S kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te  
voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.  
 

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de  
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
 

 

 

 

Beleggingen

#1 Afgestemd op E/S 
kenmerken

90%

#2 Overige
10%
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Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende 
activiteiten?  

0%  Deze vraag is niet van toepassing omdat PNO Media zich niet heeft gecommitteerd aan 
duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die zijn afgestemd op de EU-taxonomie. 

 
Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze 
bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen ? 

Derivaten en liquide middelen. Voor deze beleggingen zijn geen ecologische of sociale 
minimumwaarborgen opgenomen.  

PNO Media gebruikt derivaten hoofdzakelijk om grote financiële risico’s af te dekken binnen 
de door het bestuur gestelde limieten in het afdekkingsbeleid. Derivaten worden 
hoofdzakelijk ingezet voor het renteafdekkingsbeleid. Liquide middelen zijn opgenomen om 
te kunnen voldoen aan aangegane verplichtingen, zoals margin calls en uitkeringen. 

 

 

Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden? 

U vindt meer productspecifieke informatie op de website:  

Hoe we verantwoord beleggen | PNO Media 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is 
afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of 
staatsobligaties zijn afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming op de 
taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, met inbegrip van staatsobligaties, 
terwijl de tweede grafiek de afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen 
van het financiële product anders dan in staatsobligaties . 

  

*Voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” alle blootstellingen aan staatsschulden. 

0%

100%

1. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen met inbegrip van 

overheidsobligaties*

Op taxonomie
afgestemde
beleggingen

Overige
beleggingen

0%

100%

2. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen exclusief overheidsobligaties*

Op taxonomie
afestemde
beleggingen

Overige
beleggingen

www

https://pnomedia.nl/zo-beleggen-wij/hoe-we-verantwoord-beleggen

