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2 INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED 

2.1 TOEPASSINGSGEBIED  

Deze Code of Conduct, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van Gimv, is van 

toepassing op elke werknemer (met inbegrip van tijdelijke werknemers en stagiairs) van Gimv en 

haar dochterondernemingen (een Werknemer), alsook elk lid van de raad van bestuur van Gimv 

(een Bestuurder) (waarbij een Werknemer en een Bestuurder hierna samen een 

Geadresseerde worden genoemd). Voor alle duidelijkheid, de dochterondernemingen omvatten 

geenszins de externe portefeuilleondernemingen van Gimv noch de Gimv-Belfius infrastructuur 

joint venture TDP, TINC en de door TDP beheerde fondsen.   

Deze Code of Conduct vormt een belangrijke algemene leidraad. Desalniettemin is dit geen 

uitputtend document dat anticipeert op elke situatie waarmee een Werknemer of een Bestuurder 

in zijn of haar dagelijkse activiteiten te maken kan krijgen. Gimv verwacht dat de Geadresseerden 

altijd handelen op een verantwoorde en plichtsbewuste manier. Ingeval een Geadresseerde 

vragen of twijfels heeft omtrent de bepalingen van de Code of Conduct of wil weten of een 

bepaalde handeling strijdig zou zijn met de bepalingen of de geest van de Code of Conduct, raadt 

Gimv die Geadresseerde aan om onmiddellijk contact op te nemen met het Gimv Compliance 

Office. 

De Code of Conduct heeft betrekking op (i) interacties met portefeuilleondernemingen (die zowel 

Transacties in Effecten van Portefeuilleondernemingen omvatten als het innen van vergoedingen 

voor mandaten binnen Portefeuilleondernemingen), (ii) het bepalen van de norm voor een 

Werknemer of Bestuurder van Gimv inzake respect en integriteit en (iii) de communicatie naar 

het publiek. Sommige principes vervat in de Code of Conduct werden verder uitgewerkt in 

afzonderlijke policies en procedures. Zo werden de Gimv IT-policy en het Gimv Data Protection 

Framework toegevoegd als bijlagen bij deze Code of Conduct en worden geacht integraal deel 

uit te maken hiervan. Voor de toepasselijke interne regels inzake Transacties in Gimv-Effecten 

verwijzen we naar de afzonderlijke Dealing Code.  

De Code of Conduct weerspiegelt een aantal basisbeginselen die Gimv hoog in het vaandel 

draagt, alsook beleidslijnen of procedures die de Geadresseerden moeten naleven. De Code of 

Conduct creëert echter geen enkel recht voor overheden, aandeelhouders, 

portefeuilleondernemingen, leveranciers, concurrenten of andere personen of entiteiten.  

De Code of Conduct en haar bijlagen kunnen worden bijgewerkt en gewijzigd op grond van 

nieuwe wetten en regelgevingen of nieuwe belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Alle 

Geadresseerden zullen per e-mail worden ingelicht over alle wijzigingen aan deze Code of 

Conduct. De laatste versie van de Code of Conduct kan te allen tijde geraadpleegd worden op 

het intranet of de website van Gimv.  

2.2 GIMV COMPLIANCE OFFICE 

Het Gimv Compliance Office, dat vandaag is samengesteld uit de hierna vermelde personen, 

werd door de raad van bestuur van Gimv aangesteld om toe te zien op de naleving van deze 

Code of Conduct en om de hierin beschreven zaken te behandelen. 

- Koen Dejonckheere, Chief Executive Officer 

- Edmond Bastijns, Chief Legal Officer – secretaris-generaal 

- Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

Het Gimv Compliance Office wordt ondersteund door Vincent Van Bueren, Governance, Risk & 

Compliance Associate. 
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Bij vragen of twijfels over hoe u deze Code of Conduct dient na te leven, kunt u het Gimv 

Compliance Office mailen op het adres compliance@gimv.com. 

2.3 SCHENDING VAN DE CODE OF CONDUCT 

Schendingen van de Code of Conduct en haar bijlagen zullen niet worden getolereerd. Zulke 

schendingen kunnen leiden tot tuchtmaatregelen volgens de toepasselijke wetgeving (met 

inbegrip van maar niet beperkt tot het arbeidsrecht, strafrecht en vennootschapsrecht) en 

regelgevingen. 

Ingeval een Geadresseerde een bezorgdheid heeft op vlak van compliance (bv. kennisneemt van 

een gedraging die mogelijk strijdig is met of ingaat tegen de Code of Conduct en haar bijlagen en 

die een impact zal of kan hebben op de integriteit van Gimv als organisatie), moedigt Gimv de 

Werknemer of Bestuurder aan om dit te melden. Hij/zij kan dit melden aan het Gimv Compliance 

Office (compliance@gimv.com) die als eerstelijns contactpunt fungeert voor alle compliance 

bezorgdheden. 

Indien dergelijke contactname niet mogelijk is (bv. gelet op de ernst van de desbetreffende 

compliance-gerelateerd situatie) of de Geadresseerde voelt zich onvoldoende comfortabel om de 

compliance bezorgdheid te bespreken met de Gimv Compliance Office, dan kan hij/zij contact 

opnemen met de voorzitter van het Gimv Auditcomité (chair.auditcommittee@gimv.com) die 

fungeert als een onafhankelijk tweedelijns contactpunt op het gebied van compliance.  

Gimv tolereert (i) geen enkele vorm van (rechtstreekse of onrechtstreekse) vergelding tegen een 

Geadresseerde die ter goeder trouw advies vraagt, een kwestie naar voren brengt of wangedrag 

meldt, noch (ii) enig misbruik van de beschikbare Gimv meldingskanalen. In zulke gevallen 

kunnen tuchtmaatregelen worden opgelegd.  

2.4 RAADPLEGING, INSTEMMING EN BIJWERKING 

De Code of Conduct kan steeds door de Werknemers worden geraadpleegd op het intranet van 

Gimv en door de Bestuurders op de website van Gimv. Elke Werknemer krijgt bij uitgifte een 

kopie van de Code of Conduct en Werknemers die beginnen te werken na de uitgiftedatum krijgen 

een kopie van de Code of Conduct op of kort na de datum waarop ze beginnen te werken bij 

Gimv. Bestuurders krijgen een kopie van de Code of Conduct op of kort na de datum van hun 

aanstelling.  

Alle Geadresseerden bevestigen kennis te hebben genomen van en gebonden te zijn door de 

Code of Conduct en haar bijlagen en deze te zullen naleven, en ondertekenen hiertoe een 

verklaring die bijgevoegd is als bijlage 3. 

2.5 DEFINITIES  

De onderstaande definities zijn van toepassing, tenzij de context anders bepaalt:  

Bestuurder heeft de betekenis die eraan gegeven wordt in artikel 2.1. 

Code of Conduct heeft de betekenis die eraan gegeven wordt in artikel 2.1.  

Datum van uitgifte verwijst naar de datum waarop de huidige Code of Conduct formeel voor de 

eerste keer goedgekeurd werd door de raad van bestuur van Gimv en vanaf wanneer hij van 

kracht werd voor alle Geadresseerden.  

Datum van meest recente bijwerking verwijst naar de datum waarop de Code of Conduct 

gewijzigd werd na goedkeuring van de raad van bestuur van Gimv. 

mailto:compliance@gimv.com
mailto:compliance@gimv.com
mailto:chair.auditcommittee@gimv.com


 
 

Gimv nv 

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België 

T +32 3 290 21 00  |  F +32 3 290 21 05 

www.gimv.com 

5 / 39 

 

Effecten verwijst naar alle aandelen, schuldinstrumenten en alle derivaten en andere financiële 

instrumenten in de ruimste betekenis die hiermee verband houdt. 

Geadresseerde heeft de betekenis die eraan gegeven wordt in artikel 2.1.  

Gimv Compliance Office heeft de betekenis die eraan gegeven wordt in artikel 2.1. 

Gimv Non-Trading List is het overzicht van beursgenoteerde Portefeuilleondernemingen 

waarvan de Effecten niet verhandeld mogen worden door de Geadresseerden en hun NVP's. Dat 

overzicht wordt bewaard en bijgewerkt door het Gimv Compliance Office en kan door alle 

Geadresseerden worden geraadpleegd op het intranet van Gimv. 

Nauw Verbonden Persoon of NVP betekent, met betrekking tot een Geadresseerde:  

i. een echtgenoot of echtgenote, of een wettelijk samenwonende partner;  

ii. een kind dat wettelijk ten laste komt van de Geadresseerde (inclusief geadopteerde 

kinderen);  

iii. een familielid dat op de datum van de transactie in kwestie gedurende ten minste één 

jaar deel uitmaakte van hetzelfde huishouden als de Geadresseerde; of  

iv. een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan de leidinggevende 

verantwoordelijkheid berust bij de Geadresseerde of een persoon zoals bedoeld 

onder (i), (ii) of (iii), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat 

van de Geadresseerde of dergelijke persoon, die opgericht werd ten behoeve van de 

Geadresseerde of dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in 

wezen gelijkwaardig zijn aan die van de Geadresseerde of dergelijke persoon. 

Portefeuilleonderneming staat voor elke entiteit waarin Gimv-groep een belang heeft (door 

middel van effecten of andere) als onderdeel van haar dagelijkse bedrijfsvoering. 

Transactie moet worden geïnterpreteerd als elke transactie, in de ruimste betekenis, met 

betrekking tot Effecten. 

Werknemer heeft de betekenis die eraan gegeven wordt in artikel 2.1. 

3 INTERACTIES MET PORTEFEUILLEONDERNEMINGEN 

3.1 BEURSGENOTEERDE PORTEFEUILLEONDERNEMINGEN 

Werknemers, Bestuurders en hun Nauw Verbonden Personen (NVP's) mogen alleen Transacties 

verrichten in Effecten die worden uitgegeven door beursgenoteerde Portefeuilleondernemingen 

als die Transacties toegelaten zijn volgens het verhandelingsreglement van die beursgenoteerde 

Portefeuilleonderneming en op voorwaarde dat die beursgenoteerde Portefeuilleonderneming 

niet vermeld is op de Gimv Non-Trading List. De raad van bestuur kan in uitzonderlijke 

omstandigheden toelating geven voor een transactie in Effecten die worden uitgegeven door 

Portefeuilleondernemingen die vermeld worden op de Gimv Non-Trading List (bv. in geval van 

een erfenis). 

3.2 NIET-BEURSGENOTEERDE PORTEFEUILLEONDERNEMINGEN 

Het is een Werknemer of Bestuurder uitdrukkelijk verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks 

Effecten van niet-beursgenoteerde Portefeuilleondernemingen te bezitten. Werknemers en 

Bestuurders zullen de nodige redelijke voorzorgen nemen om te voorkomen dat dergelijke 

belangen aangehouden worden door hun respectieve NVP's. Deze algemene verbodsbepaling 

geldt met uitzondering van elke uitdrukkelijke en schriftelijke vrijstelling die door de raad van 
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bestuur goedgekeurd kan worden en die onderworpen is aan de voorwaarden van die 

goedkeuring. 

3.3 VERGOEDINGEN VOOR BENOEMINGEN BINNEN PORTEFEUILLEONDERNEMINGEN 

Voor alle duidelijkheid, dit artikel 3.3 is niet van toepassing op Bestuurders die een mandaat 

bekleden als lid of waarnemer van een raad van bestuur, toezichthoudend orgaan of adviserend 

orgaan (onvolledige lijst van functies en bedrijfsorganen) van een beursgenoteerde 

Portefeuilleonderneming van Gimv. 

Elke vergoeding, van eender welke aard, waarop Werknemers recht hebben krachtens een 

mandaat als lid of waarnemer van een raad van bestuur, toezichthoudend orgaan of adviserend 

orgaan (onvolledige lijst van functies en bedrijfsorganen) van een Portefeuilleonderneming van 

Gimv dient, bij voorkeur rechtstreeks door die Portefeuilleonderneming aan Gimv (of de hiertoe 

aangestelde entiteit van de Gimv-groep) te worden betaald. Ingeval dergelijke vergoeding betaald 

werd aan een Werknemer, zal de Werknemer de vergoeding onmiddellijk overmaken op een van 

de bankrekeningen van Gimv zoals vermeld op het briefpapier van Gimv. 

Vergoedingen zoals bedoeld in dit artikel omvatten (niet-limitatief) variabele 

bestuurdersbezoldigingen, aanwezigheidsvergoedingen, salarissen, beheersvergoedingen, 

dienstverlenings- of consultancyvergoedingen en alle andere vergelijkbare vormen van 

vergoeding. 

4 BUSINESS ETHIEK EN INTEGRITEIT 

Het is de ambitie van Gimv om goed presterende bedrijven verder uit te bouwen en te doen 

groeien in aantrekkelijke groeimarkten door in te zetten op waardecreatie via strategie en 

businessmodellen, internationale expansie en operationele uitmuntendheid. In dit verband heeft 

Gimv haar visie op een duurzame toekomst van de economie en samenleving vertaald in vier 

specifieke investeringsplatformen: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en 

Sustainable Cities. 

Bij het realiseren van haar ambities, verwacht Gimv van haar Portefeuilleondernemingen en hun 

bestuurders, leidinggevenden, managers, werknemers en andere vertegenwoordigers hoge 

ethische normen, een continu voorbeeldig gedrag en een streven naar uitmuntendheid. Hiertoe 

dienen Gimv en haar Werknemers en Bestuurders de norm te bepalen op het vlak van respect, 

business ethiek en integriteit. 

Bovendien engageert Gimv zich ertoe om alleen te werken met derde partijen (inclusief 

tussenpersonen en adviseurs) van wie het gedrag overeenstemt met de normen en waarden 

zoals hieronder uiteengezet. 

4.1 VERANTWOORD INVESTEREN 

Gimv is een toonaangevende, verantwoordelijke en maatschappijgerichte Europese private 

equity-onderneming. Daarom verbindt Gimv zich ertoe niet te investeren in alsook erover te 

waken dat haar portfolio-ondernemingen niet investeren in volgende bedrijven of activiteiten: 

• waarvan de activiteiten, producten of diensten als illegaal worden beschouwd onder 

toepasselijke wetgeving, regulering of wereldwijde conventies in de relevante jurisdicties 

(inclusief maar niet beperkt tot slavernij, uitbuiting, dwangarbeid, mensenhandel, 

kinderarbeid, prostitutie, illegale substanties of welke vorm dan ook van georganiseerde 

misdaad); 
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• die betrokken zijn bij de productie, de verkoop, het gebruik van of de handel in wapens, 

massavernietigingswapens of onmenselijke wapens of essentiële onderdelen daarvan 

(inclusief maar niet beperkt tot nucleaire, chemische en radiologische wapens, 

landmijnen en bommen). Goederen, diensten of slimme technologieën en oplossingen 

die defensief of niet-aanvallend zijn in gebieden zoals luchtvaartelektronica, radar, sonar, 

instrumentatie, communicatie en bescherming (niet-uitputtend) kunnen in 

overeenstemming zijn met het beleid inzake verantwoorde investeringen van Gimv na 

een passende beoordeling door het Gimv Compliance Office; 

• waarvan de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de financiering van 

terrorisme; 

• die actief zijn in of betrokken bij de ontwikkeling, uitbating, verkoop, distributie, beheer 

van of handel in producten en/of diensten en/of faciliteiten die een rechtstreeks of 

onrechtstreeks verband houden met gokken, tabak of pornografie. 

Bij twijfel of de activiteiten van een (mogelijke) Portefeuilleonderneming onder de 

bovengenoemde criteria vallen, neem dan gerust contact op met de Gimv Compliance Office. 

Gimv verwacht van haar Portefeuilleondernemingen dat zij een toegewijde, constructieve en 

betrouwbare partner zijn die zich ertoe verbindt om: 

• toepasselijke wetten, regelgevingen of wereldwijde verdragen te respecteren; 

• het mededingingsrecht te respecteren in de omgang met concurrenten, leveranciers en 

klanten; 

• nooit deel te nemen aan enige omkoping, corruptie of soortgelijk gedrag 

• hoge normen en waarden op vlak van zakelijke integriteit te handhaven en zich op de 

juiste ethische wijze te gedragen, inclusief maar niet beperkt tot: 

o het voeren van een verantwoorde en duurzame aanpak op vlak van het beheer 

van de milieuaspecten van diens activiteiten; 

o het respecteren van de rechten van de werknemers, ze eerlijk behandelen en 

het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving; 

o het invoeren van een gepaste cultuur op het gebied van governance, 

risicobeheer en compliance. 

4.2 WERKOMGEVING 

Alle Geadresseerden dienen de verschillen in de eigenheid van elke persoon die binnen Gimv 

als Werknemer of Bestuurder werkt, te respecteren. Alle Geadresseerden dienen elkaar derhalve 

te respecteren en de doelstellingen van Gimv samen te verwezenlijken zonder acht te slaan op 

ras, etniciteit, religie, herkomst, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, burgerlijke 

staat of andere eigenschappen. Geen enkele vorm van ongeoorloofde discriminatie nog 

ongepast/onaanvaardbaar (seksueel) gedrag zal worden getolereerd. 

Gimv hecht veel belang aan het creëren en in stand houden van een werkomgeving waarin 

mensen met waardigheid en respect behandeld worden en die gekenmerkt wordt door wederzijds 

vertrouwen en het ontbreken van enige (rechtstreekse of onrechtstreekse) vorm van intimidatie, 

onderdrukking en uitbuiting.  

4.3 VERTROUWELIJKE INFORMATIE 

Alle Geadresseerden hebben toegang of kunnen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie 

over (i) Gimv, (ii) de activiteiten van Gimv als private equity-vennootschap die belegt in 

Portefeuilleondernemingen en (iii) (potentiële) Portefeuilleondernemingen van Gimv en derden. 
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Alle Geadresseerden dienen dan ook de nodige voorzorgen te treffen om het vertrouwelijke 

karakter van die informatie te bewaren en elke ongeoorloofde openbaarmaking aan concurrenten 

of andere onbevoegde derden te voorkomen.  

Om de integriteit en veiligheid van haar eigen gegevens te beschermen, heeft Gimv het Gimv 

Data Protection Framework opgezet om datalekken of onrechtmatige verliezen van binnenuit te 

detecteren en te alarmeren. Een gedetailleerde beschrijving van hoe het Gimv Data Protection 

Framework werkt (inclusief hoe Gimv omgaat met mogelijke gevolgen voor de privacy van de 

werknemers) is toegevoegd aan de Code of Conduct als bijlage 1. 

4.4 BELANGENCONFLICTEN 

Belangenconflicten kunnen ontstaan wanneer er sprake is van een rechtstreeks of onrechtstreeks 

persoonlijk belang bij een beslissing die wordt genomen door en voor Gimv. Bij 

belangenconflicten is de onpartijdigheid van een beslissing niet gegarandeerd.  

Bijgevolg zullen alle Geadresseerden, naast het toepassen van de regels van de Belgische 

Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op belangenconflicten van Bestuurders 

of leden van directiecomités, een rechtvaardig, objectief en niet-vooringenomen oordeel vormen 

bij alle zakelijke transacties van Gimv, waarbij het belang van Gimv altijd voorrang heeft op elk 

persoonlijk belang in de zakelijke aangelegenheden van Gimv.  

Geadresseerden zullen hun positie niet gebruiken om een rechtstreeks of onrechtstreeks 

persoonlijk voordeel te bekomen en zullen het Gimv Compliance Office op de hoogte stellen van 

alle belangenconflicten, alsook elke andere relatie die ze hebben met een (potentiële) 

portefeuilleonderneming dan de relatie die ontstaat uit de dagelijkse bedrijfsvoering van Gimv, 

een derde-leverancier of consultant die voor Gimv of een concurrent van Gimv werkt. Het Gimv 

Compliance Office behoudt zich het recht voor om de raad van bestuur van Gimv op de hoogte 

te brengen van dergelijke gemelde belangenconflicten. Alle Geadresseerden moeten zich 

onthouden van elke betrokkenheid in eender welke transactie of bedrijfsactiviteit die beschouwd 

kan worden als of aanleiding kan geven tot een belangenconflict.  

Ingeval een Geadresseerde niet weet of een bepaalde situatie al dan niet een belangenconflict 

vormt, wordt hij/zij aangemoedigd om contact op te nemen met het Gimv Compliance Office. 

4.5 GEBRUIK VAN GIMV-MIDDELEN 

Het is de Geadresseerden verboden om middelen, activa of kredieten van Gimv (of elke andere 

entiteit van de Gimv-groep) of een Portefeuilleonderneming te gebruiken voor andere doeleinden 

dan de gewone bedrijfsvoering van Gimv of voor onwettige doeleinden. Gimv begrijpt dat 

Werknemers af en toe tijdens de werkuren persoonlijke zaken moeten afhandelen die niet buiten 

de normale werkuren afgehandeld kunnen worden, waarbij het gebruik van de arbeidstijd niet 

overdreven mag worden. Bij twijfel kan de Werknemer eerst een goedkeuring vragen van zijn of 

haar departementshoofd. 

Voor de richtlijnen in verband met het correcte gebruik van de IT-voorzieningen en -omgeving 

van Gimv verwijzen we naar de afzonderlijke IT-policy die toegevoegd werd aan deze Code of 

Conduct als bijlage 2 en ook geraadpleegd kan worden op het intranet van Gimv. 

4.6 EERLIJKE CONCURRENTIE 

Gimv hecht veel belang aan eerlijke concurrentie en wenst haar bedrijfsactiviteiten ethisch en 

met integriteit uit te oefenen. Daarom houdt Gimv zich niet bezig en zal het zich nooit bezighouden 
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met investeringen of zakelijke afspraken die de concurrentie verstoren, uitschakelen of 

ontmoedigen of die haar oneerlijke concurrentievoordelen verschaffen.  

4.7 GIFTEN EN OMKOPING 

Gimv is een commercieel actieve onderneming en handelt met haar Portefeuilleondernemingen, 

consultants, dienstverleners en alle andere partijen dan ook volgens de redelijke en gangbare 

handelspraktijken. Giften en gunsten, alsook occasionele maaltijden die worden aangeboden of 

aanvaard door Geadresseerden worden bijgevolg beschouwd als zijnde in overeenstemming met 

de redelijke en gangbare handelspraktijken wanneer ze bescheiden (in waarde en frequentie) en 

gepast (zowel tijd als plaats) zijn. De uitwisseling van cash geld en equivalenten wordt in geen 

geval aanvaard. 

In ieder geval verbiedt Gimv formeel steekpenningen en giften die worden uitgedeeld, 

aangeboden of aanvaard en die dienen om zakelijke of andere ongepaste voordelen of beloften 

te bekomen of in stand te houden. Het verhullen van giften of entertainment als schenkingen aan 

liefdadigheidsinstellingen wordt, tot slot, beschouwd als een schending van de Code of Conduct.  

Ingeval een Geadresseerde niet zeker is of een bepaalde situatie al dan niet onder de redelijke 

en gangbare handelspraktijken valt, dient hij/zij contact op te nemen met het Gimv Compliance 

Office. 

Gimv kan te allen tijde actie ondernemen (met inbegrip van gerechtelijke procedures) tegen 

Werknemers, Bestuurders, (potentiële) Portefeuilleondernemingen, consultants of 

dienstverleners (niet-uitputtend) die zich schuldig maken of schuldig zijn aan (medeplichtigheid 

aan) omkoping, fraude, prijsafspraken, factureringen voor diensten die ze niet verleenden, 

corruptie of poging tot corruptie.  

5 EXTERNE COMMUNICATIE EN SOCIALE MEDIA 

De voorzitter, de CEO, de overige leden van het executief comité en de Investor Relations 

Manager van Gimv zijn de enige verantwoordelijken voor de externe communicatie van Gimv en 

voor het onderhouden van contacten met de media. Bijgevolg dienen alle vragen van de media 

(in eender welke vorm) onmiddellijk te worden doorgegeven aan een van voormelde personen.  

Alle Geadresseerden moeten bijdragen tot het beschermen en verbeteren van het imago van 

Gimv. Bijgevolg moeten alle Geadresseerden zich bewust zijn van wat ze over Gimv schrijven op 

websites, blogs of sociale media met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en 

LinkedIn. Gimv heeft enkele interne sociale media richtlijnen ter beschikking gesteld van haar 

werknemers op het Gimv Intranet. 

6 WETTEN EN REGELS 

Zaken doen in overeenstemming met de hoogste ethische normen en waarden brengt uiteraard 

ook respect voor de rechtsstaat en naleving van geldende wetgeving met zich mee. Elke 

overtreding van een wet of regelgeving kan resulteren in sancties van burgerrechtelijke, 

administratieve of strafrechtelijke aard die worden opgelegd aan Gimv en de betrokken 

Geadresseerde. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de loopbaan van de Geadresseerde 

in kwestie. In geval van vragen over de toepasselijke wetgeving, neem contact op met het Legal 

departement of het Gimv Compliance Office.   
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BIJLAGE 3 
BEVESTIGING VAN ONTVANGST 

Aan:  Gimv nv  

Karel Oomsstraat 37  

2018 Antwerpen 

België  

(hierna de Vennootschap) 

 

 

Ik bevestig hierbij dat ik de Gimv Code of Conduct inclusief haar bijlagen zoals het Gimv Data Protection 

Framework en de Gimv IT-Policy samen met dit formulier ontvangen heb.  

Ik bevestig dat ik de Code of Conduct en haar bijlagen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, heb gelezen, 

begrepen en zal naleven. 

 

 

 

 

 

 

Handtekening:…………………………….. 

Datum:……………………………… 

 

Gelieve dit formulier in te vullen en te bezorgen aan het Gimv Compliance Office per e-mail 

compliance@gimv.com. 

mailto:compliance@gimv.com

