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VERANTWOORD INVESTERINGSBELEID 
 
Achtergrond en motivatie 
 
Gimv’s ambitie is om leidende bedrijven te bouwen (‘Building Leading Companies’) in vijf 
maatschappijgerichte investeringsdomeinen: Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en 
Sustainable Cities. Het is Gimv’s oprechte overtuiging dat leidende bedrijven oplossingen creëren 
voor de uitdagingen van de economie en de samenleving en zo waarde creëren voor alle 
stakeholders en bijdragen aan de opbouw van een welvarende samenleving.. Gimv erkent hiermee 
dat duurzaamheid een integraal onderdeel uitmaakt van haar investeringsactiviteiten.  
 
Het verantwoord investeringsbeleid, zoals uiteengezet in dit document, is bedoeld voor alle stakeholders 
van Gimv (inclusief investeerders en portefeuillebedrijven) en behelst het integreren van ESG 
(Environmental, Social and Governance) in de kern investeringsprocessen van Gimv, zowel tijdens 
de screening van investeringsopportuniteiten als tijdens de houdperiode.  
  

 

 
 

Beginselen 
 
Gimv is van mening dat een duurzaam bedrijf goederen en diensten levert die in lijn zijn met een 
milieuvriendelijke, welvarende, rechtvaardige, gezonde en veilige samenleving. Praktisch gezien 
betekent dit het op een juiste manier beheren van ESG-thema’s. De relevantie van ESG-thema’s verschilt 
per bedrijf en per sector. Zo wenst Gimv dan de juiste mate van aandacht voor de toepasselijke ESG-
thema’s voor elk relevant portefeuillebedrijf te verzekeren.  
 

 

Voorbeeld ESG thema’s  

 

 

 

PRI: “Responsible investment is an approach to investing that aims 

to incorporate environmental, social and governance (ESG) factors 

into investment decisions, to better manage risk and generate 

sustainable, long-term returns.” 

Gimv is in april 2021 toegetreden tot de PRI  
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De primaire verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een portefeuillebedrijf de relevante ESG-thema’s 
beheert ligt bij het managementteam ervan. Afhankelijk van de sector, de geografie, de omvang, de 
levensfase etc. kan dit bestaan uit het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving, het gebruiken 
van duurzaamheid als strategische onderscheidende factor of een gezonde combinatie daarvan. De 
betrokkenheid en het controleniveau van Gimv verschilt per portefeuillebedrijf en dus ook de mate waarin 
Gimv een impact hierop kan hebben.  
 
Gimv is een actieve investeerder, wat betekent dat ze via haar investeringsprofessionals bijna altijd 
vertegenwoordigd is in de toezichthoudende functie van de onderneming. Het is de ambitie en missie van 
Gimv om de managementteams van de portefeuillebedrijven uit te dagen en te ondersteunen op het 
vlak van ESG.  
 
Aanpak 
 
Gimv integreert ESG in elke stap van het kern investeringsproces: tijdens de screening en due diligence, 
tijdens de houdperiode en natuurlijk fundamenteel, in het DNA van Gimv. Daarom wordt een aanpak op 
maat georganiseerd, met als doel de investeringsprofessionals de nodige tools aan te reiken om 
ESG te integreren in hun dagelijkse activiteiten.  
 
Tijdens sourcing en screening houdt Gimv zich aan de uitsluitingenlijst uit de Gimv Code of Conduct (zie 
uittreksel in bijlage). Gimv investeert niet in bedrijven die actief zijn in één van de genoemde gebieden. Voor 
potentiële nieuwe investeringen voert Gimv een ESG-scan uit vóór de investering en ontwikkelt waar gepast 
een ESG-strategie stappenplan als integraal onderdeel van de post-closing actieplannen. ESG maakt 
integraal deel uit van de continue dialoog tussen Gimv en de portefeuillebedrijven tijdens de houdperiode, 
inclusief de uitwisseling van relevante gegevens over de ESG-maturiteit en de vooruitgang die het 
portefeuillebedrijf boekt. De inspanningen op het vlak van ESG worden jaarlijks gerapporteerd aan de raad 
van bestuur van Gimv. De belangrijkste resultaten hiervan worden eveneens gedeeld met de stakeholders 
van Gimv.  
 
Om de portefeuillebedrijven te kunnen screenen en monitoren hanteert Gimv een bepaalde ESG- 
methodologie. Deze biedt Gimv ondersteuning bij het identificeren van relevante duurzaamheidsrisico's en 
-opportuniteiten per bedrijf en wordt gebruikt als basis voor de (jaarlijkse) ESG-rapportering.  
 

 
Met deze aanpak is Gimv ervan overtuigd dat zij de portefeuillebedrijven kan helpen om een leidende rol te 
blijven spelen binnen hun sector en een positieve impact te hebben op de maatschappij. 

ESG-integratie in het Gimv investeringsproces 

 

 

Sourcing & screening

▪ Uitsluitingenlijst onderdeel 
van de sourcing strategie 
(lijst vindt u in de Gimv 
Code of Conduct)

Due Diligence

▪ ESG-scan vóór de 
investering

▪ ESG-strategietraject na 
afsluiting (waar gepast)

Actieve houdperiode

▪ ESG scan met relevante
risico’s en opportunitieiten, 
eventueel met strategisch
actieplan

▪ Portefeuille ESG-
rapportering

Ontwikkelen van een cultuur die de vooruitgang op het gebied van ESG bevordert (opleiding, 
het vaststellen van doelstellingen, enz.)

https://www.gimv.com/nl/over-gimv/corporate-governance#toc-0
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Bijlage 
 

Uittreksel Gimv Code of Conduct 
 

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); 

• 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. 


