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Ontex Krijgt Prestigieuze ‘A’ Toprating van non-profitorganisatie CDP voor 

Transparantie over Acties rond Klimaat  

 

Picture: large solar installation for on-site power consumption at Ontex’s plant in Ortona, Italy 

 

Aalst (België), 13 december 2022 – Ontex (Euronext: ONTEX) heeft van de non-profitorganisatie Carbon 
Disclosure Project (CDP) een 'A' topscore gekregen voor transparantie en prestaties op het gebied van 
klimaatverandering. Ontex scoort daarmee beter dan in 2021 en daarvoor. Op basis van gegevens uit de 
CDP-vragenlijst over klimaatverandering van 2022 is Ontex een van de weinige bedrijven die de hoogste 
'A'-classificatie hebben behaald van de meer dan 15.000 bedrijven die door CDP zijn geëvalueerd. 

Ontex kreeg de hoogste rating voor klimaatactie dankzij transparantie over efficiënt intern beheer van klimaatactie, 
waarbij de koolstofemissies tussen 2021 en 2020 met 40% werden verminderd, en meer dan 90% van de elektriciteit in 
de Ontex fabrieken wereldwijd uit hernieuwbare bronnen komt, en zelfs 100% in de Europese fabrieken.  

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, verklaarde: "Deze topnotering van het CDP is een geweldige opsteker voor ons en 
onze klanten, die hun toeleveringsketen koolstofvrij maken en zo zakelijk succes op lange termijn garanderen. We hebben 
onze Scope 1-2 koolstofemissies op een jaar tijd vrijwel gehalveerd, gebruiken voornamelijk hernieuwbare elektriciteit in 
onze fabrieken en hebben wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen vastgelegd. We kijken ernaar uit om 
verdere stappen te zetten naar netto nul emissies." 

CDP's jaarlijkse disclosure wordt algemeen erkend als de gouden standaard voor milieutransparantie bij bedrijven. In 
2022 werd het platform van CDP gebruikt om gegevens over milieueffecten, -risico's en -kansen bekend te maken van  
meer dan 680 investeerders met meer dan 130 biljoen dollar aan activa en 280 grote aankopers met 6,4 biljoen dollar 
aan inkoopuitgaven.  

De klimaatinspanningen van Ontex maken deel uit van zijn duurzaamheidsstrategie tot 2030, die ook acties omvat om 
het bosbeheer te verbeteren en andere maatregelen om het vertrouwen van de consument op te bouwen door de 
toeleveringsketen meer transparent en duurzaam te maken. Dit jaar bevestigt Ontex zijn positieve CDP B score voor 
duurzame bosbouw. Duurzame bosbouw is belangrijk voor Ontex omdat bossen de pulp leveren voor de persoonlijke 
verzorgingsproducten van het bedrijf. Ontex betrekt 100% van zijn pulp uit gecontroleerde of gecertificeerde bronnen. 
Het bedrijf investeert in een controlesysteem om de bronnen van zijn landbouwgrondstoffen te identificeren. Door de 
bronnen te controleren, kan Ontex leveranciers met duurzame praktijken ondersteunen. 
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Voor de redactie:  

De volledige lijst van bedrijven die dit jaar de CDP A-lijst hebben gehaald is hier beschikbaar: 
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores 
Het CDP vraagt bedrijven vragenlijsten in te vullen om hun vooruitgang op het gebied van milieuzorg te beoordelen. 
Bedrijven die reageren worden beoordeeld op opeenvolgende niveaus die de stappen weergeven die een bedrijf 
doorloopt op weg naar milieuzorg. De niveaus zijn No disclosure (F), Disclosure (D), Awareness (C), Management (B) en 
Leadership (A). 
De volledige methodologie en criteria voor de A-lijst zijn beschikbaar op de website van CDP: 
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.  
Ga voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie en -doelstellingen van Ontex naar 
https://ontex.com/sustainability of raadpleeg het laatste jaarverslag van Ontex.  
 

*** 

Contact 

 Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com 

 Pers Maarten Verbanck +32 492 72 42 67 corporate.communications@ontexglobal.com 

Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote expertise 
in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in 
meer dan 110 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken van de Ontex groep. 
Wereldwijd werken er ongeveer 9.000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst, België. 
De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit van de Bel Mid®. Om op de hoogte 
te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen op LinkedIn, Facebook, Instagram en 
YouTube. 

Over CDP  

CDP is een wereldwijde non-profit organisatie die een wereldwijd system beheart voor het openbaar maken van de 
milieau-impact van bedrijven, overheden en organisaties.  CDP is opgericht in 2000 en werkt samen met meer dan 680 
financiële instellingen met meer dan 130 biljoen dollar aan activa. Het is een pionier in het gebruik van kapitaalmarkten 
en bedrijfsopdrachten om bedrijven te motiveren hun milieueffecten bekend te maken en de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen, watervoorraden te beschermen en bossen te beschermen.  Bijna 20.000 organisaties wereldwijd hebben 
in 2022 via CDP gegevens openbaar gemaakt, waaronder meer dan 18.700 bedrijven met een waarde van de helft van 
de wereldwijde marktkapitalisatie, en meer dan 1.100 steden, staten en regio's. CDP is volledig afgestemd op de TCFD en 
is daarmee de grootste milieudatabase ter wereld, en de CDP-scores worden op grote schaal gebruikt om investerings- 
en aankoopbeslissingen te sturen in de richting van een koolstofvrije, duurzame en veerkrachtige economie. CDP is 
stichtend lid van het Science Based Targets initiatief, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda en het Net Zero 
Asset Managers initiatief. Bezoek cdp.net of volg @CDP voor meer informatie. 
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