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Canada

VS

Chili

Azië
Zuid-Korea
China
Japan
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam

Europa
Noorwegen
Zweden
Schotland
Wales
Ierland
De Faeröer
Frankrijk
Polen

België
Nederland
Italië
Spanje
De Tsjechische 
Republiek
Turkije
Duitsland

Waar zijn we actief?

Mowi 
wereldwijd

Mowi is vertegenwoordigd in 25 landen. In zes 
daarvan hebben we kwekerijen. Het bedrijf staat 
genoteerd op de beurs van Oslo (:MOWI). Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Bergen in Noorwegen.
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Leading the Blue Revolution 

Dit is onze visie, en niet alleen een ambitie, maar ook een 
belofte. Ons doel is om een leidende rol te spelen bij het 
cultiveren en kweken van voedingsmiddelen afkomstig uit de 
oceaan. Tegelijkertijd willen we betrokken zijn bij het oplossen 
van een van de grootste uitdagingen van onze tijd - de productie 
van voldoende gezond en duurzaam voedsel voor een alsmaar 
groeiende wereldbevolking. Onze toegewijde en betrokken 
medewerkers gaan deze uitdaging aan en zorgen tegelijkertijd 
voor een aantrekkelijk rendement voor onze aandeelhouders. 

Meer dan 70 % van het aardoppervlak bestaat uit water.  
Toch is slechts 2 % van onze voedselvoorziening afkomstig  
uit de oceaan. Het is onze overtuiging dat dit in de toekomst 
anders moet. We moeten proteïnen produceren op een 
milieuverantwoorde manier die minder energie kost. Aquacultuur 
heeft het potentieel om dit doel te bereiken. Daarom zeggen  
wij “blauw is het nieuwe groen.”

Onze visie, waarden en 
basisbeginselen
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Waarden
Deze visie is nauw verbonden met ons gemeenschappelijke waardensysteem:  
passie, verandering, vertrouwen en delen . Deze waarden slaan een brug van onze 
geschiedenis van passie, trots, innovatieve ideeën en hard werken naar de uitdagingen 
op het gebied van duurzaamheid die in onze nieuwe visie gestalte krijgen .

Passie voor het bedrijf en de producten
–  passie is de sleutel tot ons succes en hoe wij een 

verschil maken

Verandering is de “nieuwe norm” 
–  we zijn voorbereid op veranderingen en we zijn 

voortdurend bezig onze bedrijfsoperaties te verbeteren

Vertrouwen is essentieel bij alles wat we doen
–  ons bedrijf produceert veilige, goede en gezonde 

voedingsmiddelen en we maken onze beloftes waar

Delen is een kernbegrip voor onze werknemers 
–  we delen kennis en ervaring, we zijn open en 

transparant en we werken wereldwijd samen met de 
voornaamste belanghebbenden

PASSION

CHANGE

TRUST

SHARE

Onze basisbeginselen
Onze groei moet duurzaam zijn vanuit een sociaal, een financieel en een 
milieuperspectief . Ons bedrijf heeft goede financiële resultaten nodig voor de 
financiële draagkracht die vereist wordt om de duurzame ontwikkeling van onze 
operaties voort te kunnen zetten . Deze onderlinge afhankelijkheid heeft geleid tot 
de ontwikkeling van vier basisbeginselen, die allemaal even belangrijk zijn voor 
onze operaties: Profit, Planet, Product en People .
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Bij Mowi werken mensen met verschillende 
achtergronden, nationaliteiten, culturen en gebruiken . 
Ons gedrag – wat we iedere dag doen en zeggen – 
bepaalt ons vermogen om als organisatie succes 
te boeken .

In de gedragscode is vastgelegd welke onze 
gedragsnormen zijn, zowel onderling als naar derden .

Mowi verwacht van haar medewerkers een persoonlijke 
verbintenis ten aanzien van de gedragscode .  
Vragen en opmerkingen over mogelijke overtredingen 
van de gedragscode dienen aan de orde te worden 
gesteld zoals beschreven in dit document

Persoonlijke  
verbintenis
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Medewerkers, stafmedewerkers en managers van Mowi
   De gedragscode geldt voor alle medewerkers overal ter wereld en voor  

alle stafmedewerkers en managers van de Mowi-bedrijven .

Dochterondernemingen en gecontroleerde 
ondernemingen
    Ondernemingen waarin Mowi meer dan 50 procent van  

het stemrecht of recht op controle heeft dienen de gedragscode  
van Mowi te implementeren en te volgen .

Ondernemingen waarover Mowi geen controle heeft
   Ondernemingen waarover Mowi geen controle heeft dienen  

te worden aangemoedigd om de gedragscode van Mowi te 
implementeren en te volgen .

Derde partijen
   Mowi-medewerkers die werken met derde partijen, zoals leveranciers, 

consultants, advocatenkantoren, tussenpersonen, vertegenwoordigers  
en aannemers, dienen:

  –  ervoor te zorgen dat deze partijen instemmen met de naleving  
van de relevante aspecten van de gedragscode

 – deze partijen te voorzien van informatie over beleidsvoorwaarden

 –  de juiste acties te ondernemen, waaronder het beëindigen van een 
contract, wanneer zij hebben vastgesteld dat een derde partij niet  
aan de voorwaarden van Mowi voldoet .

Wie moeten zich houden aan  
het beleid van Mowi?



Mowi Gedragscode8

Waartoe zijn  
medewerkers verplicht?

Onze medewerkers moeten:

1 2De gedragscode van 
Mowi begrijpen

Vragen stellen en uiting 
geven aan eventuele 
zorgen

• basiskennis hebben van de 
vereisten van de gedragscode .

• de details kennen van het beleid  
dat relevant is voor hun functie .

• vragen en zorgen over het beleid 
en mogelijke schendingen daarvan 
direct aan de orde stellen .

• de verschillende kanalen kennen 
om zorgen over mogelijke 
schendingen aan de orde te 
stellen .

• meewerken aan elk onderzoek met 
betrekking tot dergelijke zorgen .

Voor vragen over het beleid  
ga je naar je manager, de manager 
van je manager, werknemers- of 
vakbondsvertegenwoordigers,  
het Groepsmanagement of  
Human Resources (zie Zorgen  
uiten op pagina 10) .
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Verplichtingen  
van managers

Managers dienen de gedragscode actief te promoten, 
als voorbeeld te dienen om een cultuur tot stand te brengen waarin 
medewerkers hun verantwoordelijkheden begrijpen en zich vrij 
voelen om hun zorgen te uiten met betrekking tot ethiek en naleving 
van de wet. Medewerkers dienen te begrijpen dat bedrijfsresultaten 
nooit belangrijker zijn dan ethisch gedrag en naleving van het 
beleid van Mowi. Managers moeten:

1

2

3Problemen m.b.t.  
naleving voorkomen

Reageren op kwesties 
m.b.t. naleving

Problemen m.b.t.  
naleving vaststellen

• bedrijfs- en nalevingsrisico’s 
identificeren en hierover 
communiceren .

• ervoor zorgen dat dergelijke  
risico’s worden aangepakt .

• efficiënte nalevingssystemen 
promoten .

• zorgen voor een effectief gebruik 
van de kanalen voor het uiten van 
zorgen .

• onmiddellijk corrigerende 
maatregelen nemen om 
vastgestelde zwakheden op te 
lossen, de juiste disciplinaire acties 
ondernemen en het probleem 
op gepaste wijze bekendmaken 
aan toezichthouders en autoriteiten 
voor wetshandhaving .
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Mowi heeft verschillende kanalen voor het uiten van zorgen. 
Maak gebruik van het kanaal dat je het meest geschikt vindt.

Tijdig uiten van je zorgen
• Hoe langer je wacht, hoe erger het wellicht wordt en hoe lastiger het kan worden om 

het probleem op te lossen . Zorgen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden 
gerapporteerd .

Stel jezelf drie ethische vragen
• Is het wettelijk toegestaan? Schend ik hiermee burgerlijke wetgeving,  

bedrijfsbeleid of ‘standaardprocedures’?

• Is het weloverwogen? Is het eerlijk tegenover alle huidige en op lange termijn 
betrokkenen? Bevordert het een solide relatie voor de toekomst?

• Hoe zou ik mezelf voelen? Zou ik me trots voelen? Zou ik willen dat vrienden/familie/
collega’s hierover lezen in de krant?

Tot wie richt je je?

Neem direct contact op met je manager

• De snelste en meestal efficiëntste optie – deze heeft de voorkeur, maar het is niet  
je enige optie .

Neem contact op met de manager van je manager

• Dit is een alternatief voor het direct benaderen van je manager .

• Maak gebruik van dit kanaal wanneer je het gevoel hebt dat je niet direct naar je 
manager kunt stappen, of wanneer je manager niet juist reageert op je zorgen .

Zorgen  
uiten
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Neem contact op met een werknemers- of 
vakbondsvertegenwoordiger

• Mowi neemt actief passende maatregelen naar aanleiding 
van zorgen die worden geuit door werknemersvertegenwoordigers .

Neem contact op met het management van  
de Groep of Human Resources

• Vooral van belang als je geen respons krijgt via de normale kanalen .

Rapporteer direct aan het onafhankelijke 
klokkenluiderskanaal van Mowi
Een rapport kan worden ingediend via het onafhankelijke 
klokkenluiderskanaal van Mowi .

•  Het gebruik van het klokkenluiderskanaal kan een goede keuze zijn  
als het gebruik van de hierboven genoemde kanalen niet mogelijk is of 
moeilijk, of als een rapport dat je via deze kanalen hebt ingediend, niet 
adequaat is behandeld .

Wat gebeurt er daarna?

• Alle informatie die je nodig hebt, staat beschreven in de 
klokkenluidersprocedure van Mowi Group .

Contact:

Werknemersvertegenwoordigers
Als je niet weet wie je werknemersvertegenwoordiger is,  
vraag dit dan aan je plaatselijke Human Resources-afdeling .
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Verantwoordelijkheid om melding te doen
Wanneer je je ongerust maakt over de naleving van het beleid van Mowi,  
ben je verplicht om die ongerustheid kenbaar te maken .

Je mag anoniem blijven
Wanneer je jezelf bekendmaakt, kunnen we contact met je opnemen 
en feedback geven .

Vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd
Je identiteit en de geboden informatie zullen alleen worden gedeeld met 
de personen die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van het probleem .

Vergeldingen vormen een overtreding van het beleid van Mowi

• Vergeldingsmaatregelen tegen personen die een zorg hebben geuit of 
hebben geholpen met het oplossen bij een overtreding van de gedragscode 
zijn bij Mowi absoluut verboden . Vergelding is een reden voor sancties, 
waaronder ontslag .

• Situaties waarbij vergelding mogelijk aan de orde is dienen zo vroeg 
mogelijk te worden gemeld op het niveau dat in die situatie het meest gepast 
is (zie pagina 10, Zorgen uiten) .

Melden van 
overtredingen
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Mowi erkent dat de overgrote meerderheid van haar 
medewerkers eerlijk is, hard werkt en geen beleid nodig heeft 
om te beseffen wat goed en gepast zakelijk gedrag is. Toch 
hebben wij voor de duidelijkheid een beleid nodig; daarbij 
passen sancties die worden toegepast bij eventuele overtreding.

Het algemene doel van het toepassen van 
sancties is eerlijkheid en transparantie

Lokale wetgeving is van toepassing
In geval van overtreding kunnen plaatselijke autoriteiten gepaste actie 
ondernemen, waaronder strafrechtelijke vervolging .

Overtredingen

• In geval van overtreding worden sancties opgelegd door de manager 
twee niveaus boven de persoon die betrokken is bij de overtreding .

• Beslissingen over sancties worden genomen volgens een procedure 
waarbij extra managers kunnen worden betrokken en die in ieder geval 
in overeenstemming is met alle toepasselijke vakbondsovereenkomsten, 
werknemerswetgeving enz .

Sancties bij 
vergelding
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Zwaarte van sancties
Over de zwaarte van de sancties zal worden besloten door de manager 
twee niveaus boven de persoon die betrokken is bij de overtreding . Hij of 
zij kan besluiten of de situatie berust op grove nalatigheid of dat er geen 
sprake is van opzet/schade .

• Bij grove of opzettelijke nalatigheid, waarbij het bedrijf of de 
bedrijfsreputatie wezenlijk wordt geschaad, kan worden overgegaan tot 
ontslag van de werknemer en melding bij de autoriteiten .

• Geen opzet/geen schade: eenvoudige of onopzettelijke overtredingen 
van de Gedragscode ten gevolge van bijvoorbeeld tegenstrijdig beleid, 
standaardbedrijfs procedures of recente wijzigingen in wetgeving,  
etc . Sancties lopen uiteen van een officiële tot een mondelinge 
waarschuwing .

• Andere schendingen: er wordt aangenomen dat alle overige 
schendingen ergens vallen tussen geen opzet/geen schade en grove of 
opzettelijke nalatigheid . Sancties dienen tussen de twee extremen van 
mondelinge waarschuwing en ontslag te vallen en beslissingen hierover 
worden overgelaten aan het desbetreffende management .
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1.1 Naleving van wet- en regelgeving

1.2 Ethisch gedrag

Leef alle wet- en 
regelgeving na die 
van toepassing is op 
de bedrijfsvoering 
bij Mowi
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Medewerkers van Mowi moeten de groepsrichtlijnen en 
de toepasselijke wetten en regels naleven waaraan onze 
bedrijfsactiviteiten wereldwijd zijn onderworpen.

1.1

Naleving van wet-en regelgeving

WAT MOET JE DOEN?

• Maak jezelf vertrouwd met de 
groepsrichtlijnen van ONE Mowi en 
implementeer deze op plaatselijk 
niveau . 

• Zorg dat je op de hoogte bent van 
de specifieke wet- en regelgeving van 
het land en de regio waarbinnen je 
werkzaam bent en die invloed heeft 
op je handelen .

• Zorg dat je weet wie de belangrijkste 
autoriteiten zijn en wat hun prioriteiten  
zijn op het gebied van de regelgeving .

• Meld direct alle aanwijzingen of  
potentiële problemen die tot 
overtreding kunnen leiden .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Nieuwe en veranderende wet- en 
regelgeving die van invloed kan zijn op  
je bedrijfsvoering – zorg voor 
procedures die je hiervoor 
waarschuwen .

• Mowi is een wereldwijde organisatie 
die onderworpen is aan veel wettelijke 
stelsels; veel landen hebben wetten 
en regels die van invloed zijn op 
activiteiten over de landsgrenzen heen . 
Wees alert op buitenlandse wetgeving 
die je bedrijfsactiviteiten beïnvloeden 
(bijvoorbeeld gezondheidsvoorschriften  
in een exportmarkt; concurrentie-  
en handelswetgeving; buitenlandse 
wetgeving over corruptiepraktijken 
enz .) .
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Mowi stelt wereldwijd hoge eisen aan zijn bedrijfsethiek. 
Het is medewerkers niet toegestaan deel te nemen aan 
frauduleuze of corrupte zakelijke praktijken.

1.2

Ethisch gedrag

WAT MOET JE DOEN?

• Aangezien de gedragscode niet voor 
elke twijfelachtige situatie een oplossing 
heeft, is het nodig je gezonde verstand 
te gebruiken en je te laten leiden door je 
geweten . Als je het gevoel krijgt dat een 
situatie verkeerd of oneerlijk is, negeer 
dat gevoel dan niet, maar vraag openlijk 
om hulp en begeleiding van een hoger 
managementniveau en/of van anderen .

• Denk aan je wettelijke en ethische 
verantwoordelijkheid tegenover het 
bedrijf, zodat je niet willens en wetens 
steun verleent aan een transactie waarbij 
fraude of corruptie een rol speelt .

• Wees voorzichtig bij het aanbieden 
of aannemen van een cadeau, een 
ontvangst, een feestje of een bijdrage 
aan politieke of liefdadige activiteiten .

•  Elk “rood lampje” of mogelijke situaties 
die tot schending van de regels kunnen 
leiden, moeten onmiddellijk worden 
gerapporteerd .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Valse dilemma’s: de keuze tussen  
verkeerd gedrag dat de weg van de  
minste weerstand volgt en het juiste 
gedrag dat lastiger is .

• Activiteiten, situaties of druk van  
derden om iets wel (of niet) te doen  
dat geheim moet worden gehouden  
en dat niet openlijk met collega’s 
mag worden besproken .



18

2.1 Werken met klanten en leveranciers

2.2 Informatie en bedrijfsgegevens

2.3 Financiële rapportage

2.4 Oneigenlijke betalingen, gunsten, 
uitnodigingen voor sociale bijeenkomsten 
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2.8 Naleving van sanctiewetgeving

Wees eerlijk, 
rechtvaardig 
en betrouwbaar

2
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WAT MOET JE DOEN?

• Vermeld tijdens publieke 
presentaties en dialogen objectieve 
en verifieerbare feiten .

• Zorg ervoor dat de boekhouding van 
Mowi nauwkeurig de transacties en 
activiteiten van ons bedrijf reflecteert .

• Vervals of manipuleer nooit informatie 
om iets anders weer te geven dan de 
realiteit .

• Onmiddellijk corrigerende 
maatregelen nemen als er 
misverstanden ontstaan die van 
invloed kunnen zijn op de activiteiten 
of reputatie van Mowi .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Vragen om mee te doen aan valse 
of misleidende verklaringen of 
gebeurtenissen .

• Het misbruiken van een situatie of 
misverstand om daar op korte termijn 
voordeel mee te behalen, waardoor 
Mowi’s reputatie van een eerlijke en 
betrouwbare zakenpartner op lange 
termijn schade kan oplopen .

• Zakenpartners een beeld 
voorspiegelen dat niet strookt met de 
voornemens of plannen van Mowi of 
met de realiteit van een situatie .

Mowi werkt te allen tijde met klanten en leveranciers op 
een manier die overeenstemt met onze reputatie als een 
betrouwbare en eerlijke bedrijfspartner.

2.1

Werken met klanten en leveranciers
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WAT MOET JE DOEN?

• Zorg ervoor dat de verplichtingen van 
Mowi met betrekking tot klanten en leve-
ranciers helder zijn, op de juiste manier 
zijn gedocumenteerd en door alle betrok-
kenen worden begrepen .

• Handel eerlijk en oprecht, en vermijd 
feitelijke of schijnbare belangentegenstellin-
gen, zowel in persoonlijke als professionele 
relaties .

• Handel in goed vertrouwen, op verantwoor-
delijke wijze en met de nodige zorgvuldig-
heid, deskundigheid en toewijding, zonder 
dat je belangrijke feiten verkeerd weergeeft  
of je onafhankelijke oordeel laat 
beïnvloeden .

• Zorg ervoor dat je de regels en voorschrif-
ten naleeft van landelijke, provinciale en 
plaatselijke autoriteiten en van andere 
regelgevende instanties, particulier of van 
de overheid .

• Alleen cijfers uit kwartaal- en jaarversla-
gen mogen openbaar worden gemaakt, 
tenzij je specifieke toestemming hebt om 
ook andere cijfers openbaar te maken .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

•  Het uiten van meningen die niet kunnen 
worden gecontroleerd of ondersteund 
door verifieerbare gegevens .

• Onthulling van vertrouwelijke 
informatie .

• Het weglaten van feiten of belangrijke 
informatie waardoor een ander beeld 
ontstaat van de context .

• Het aanpassen of rectificeren van een 
document of verklaring omdat dit/deze 
vervelende feiten of meningen bevat(ten) 
waarmee Mowi het niet eens is .

• Het gebruik van het logo van Mowi 
in sociale media of open accounts in 
sociale media op naam van Mowi, 
tenzij hiervoor specifieke toestemming 
is verleend .

• Mensen die daartoe niet bevoegd zijn 
toegang verlenen tot documenten, 
informatie en bijeenkomsten, inclusief 
online bijeenkomsten .

Mowi biedt het publiek, onze aandeelhouders  
en zakenpartners volledige, tijdige en nauwkeurige  
informatie en bedrijfsgegevens.

2.2

Informatie en bedrijfsgegevens
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WAT MOET JE DOEN?

• Ervoor zorgen dat de financiële 
verslaggeving van Mowi op correcte 
wijze de transacties en activiteiten van 
ons bedrijf weerspiegelt .

• Onze partners voorzien van 
informatie die correct, volledig, 
objectief, ter zake doend, tijdig en 
begrijpelijk is, op aanvaarde niveaus 
van materialiteit .

• Nooit informatie vervalsen of 
manipuleren - informatie moet feitelijk 
en juist zijn .

• Zorgen voor een volledige, eerlijke, 
correcte, tijdige en begrijpelijke 
openbaarmaking van openbare 
communicatie .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Veranderingen of wijzigingen in welk 
financieel verslag of overzicht dan ook, 
die de financiële resultaten van Mowi er 
gunstiger uit zouden laten zien .

• Het weglaten van belangrijke informatie 
of feiten die het weergegeven beeld 
zouden veranderen binnen de brede 
context waarin het wordt gepresenteerd .

• Onthulling van vertrouwelijke informatie .

2.3

Financiële rapportage

Mowi zorgt voor een volledige, eerlijke, tijdige, correcte en 
begrijpelijke rapportage van de financiële resultaten en situatie 
van het bedrijf.
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WAT MOET JE DOEN?
• Zorg ervoor dat je inzicht hebt in de toe te 

passen regels, beleid en gebruiken vóór het 
doen van een gift of een uitgave .

• Houd dergelijke transacties nauwkeurig bij .

• Wees open – bespreek alle uitgaven, 
zakelijke gunsten, relatiegeschenken of 
uitnodigingen voor sociale evenementen 
met een waarde van meer dan € 50 (of 
een vergelijkbaar bedrag in de plaatselijke 
valuta) met een hogere manager, indien 
mogelijk van tevoren .  

• Geef en accepteer nooit een zakelijke 
gunst die de indruk kan wekken dat er 
sprake is van oneigenlijke activiteiten of 
onevenredigheid . 

• Voordat je deelneemt aan een extern 
evenement, moet je eerst nagaan of het 
zinvol is, of het een goed gebruik is van 
je tijd en of het in verhouding staat tot wat 
je ervoor terugkrijgt . Als een medewerker 
deelneemt aan een extern evenement, 
moeten de kosten normaal gesproken door 
Mowi worden betaald .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN
• Achtergrondinformatie, zoals de 

reputatie van een bedrijf, die duidt 
op oneigenlijke bedrijfspraktijken, 
omkoopsommen of andere 
oneigenlijke relaties .

• Het type zakelijke gunsten waar 
Mowi niet openlijk iets tegenover 
kan stellen .

• Elk soort verzoek tot het ontvangen 
van betalingen, commissies, etc . 
voorafgaand aan het zakendoen .

• Elk soort verzoek tot het doen van 
een betaling in een land, op naam 
van een particulier of op een andere 
manier die niet is gerelateerd aan 
een transactie .

• Elk soort suggestie dat het 
zakendoen kan worden 
vergemakkelijkt door een ‘speciale 
verstandhouding’ .

Mowi verbiedt betalingen – zowel het geven als ontvangen 
hiervan – die oneigenlijk worden uitgevoerd om er voordeel uit te 
halen, in welk land ter wereld ook, in zowel de publieke als de 
particuliere sector. Giften of gunsten van beperkte waarde, die 
openlijk worden gedaan/verleend, zijn mogelijk acceptabel.

2.4

Oneigenlijke betalingen, gunsten, 
uitnodigingen voor sociale bijeenkomsten 
en deelname aan externe evenementen
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2.5

Leveranciersrelaties

Relaties van Mowi met leveranciers dienen wettig, 
efficiënt en eerlijk te zijn.

  Alle bedrijven, groot en klein, met meerderheids- of 
minderheidsbelang, krijgen een gelijke kans tot 
opdrachten .

Leveranciers dienen prioriteit te geven aan veiligheid 
en gezondheid.

  Leveranciers waarvan de prestaties op het vlak van 
veiligheid en gezondheid  goed zijn of een stijgende 
lijn laten zien, dienen de voorkeur te krijgen .

  Onaanvaardbare veiligheids- en gezondheidsom-
standigheden diskwalificeren een leverancier .

Levering aan Mowi dient op duurzame wijze te worden 
uitgevoerd, in overeenstemming met de behoeften van 
toekomstige generaties .

 
Alle activiteiten van leveranciers en het leveranciersmanagement 
moeten in overeenstemming zijn met Mowi’s gedragscode .
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WAT MOET JE DOEN?

• Ken en volg de vereisten van de toe te 
passen wetgeving en van dit beleid .

• Behandel leveranciers beleefd en op 
onpartijdige wijze .

• Selecteer leveranciers objectief en 
gedocumenteerd .

• Bied alle leveranciers een heldere 
en onpartijdige mogelijkheid 
tot concurrentie .

• Behandel gevoelige commerciële 
en technische leveringsaspecten 
vertrouwelijk, met zorg en 
weloverwogen .

• Geef alle leveranciers een exemplaar 
van de gedragscode van Mowi .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Onveilige omstandigheden in de 
werkplaatsen van leveranciers .

• Medewerkers van de leverancier die 
minderjarig lijken of onder dwang lijken  
te staan .

• Leveranciers die duidelijk onverschillig 
handelen ten aanzien van 
milieunormen .

• Mogelijke belangenconflicten, 
persoonlijke afhankelijkheid of 
andere oneigenlijke relaties met een 
leverancier .

• Omstandigheden rondom een 
leverancier die niet openlijk kunnen 
worden besproken binnen de dagelijkse 
activiteiten van Mowi .

2.5  Leveranciersrelaties
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WAT MOET JE DOEN?

•Spreek met een concurrent of 
vertegenwoordiger van de concurrent 
(en ga hierover ook geen stilzwijgende 
overeenkomst of een andere 
schikking aan) niet over: prijzen, 
offertes, verkoopgebieden, klanten, 
verkoopvoorwaarden, productie- of 
verkoopcapaciteit of volume, kosten, 
winsten of marktaandelen .

• Vermijd contact met concurrenten 
over prijs, capaciteit, of overige 
commerciële zaken, of over zaken die 
de indruk van samenzwering kunnen 
wekken .

• Raadpleeg een hoger niveau 
binnen het management in 
geval van activiteiten die kunnen 
leiden tot problemen m .b .t . 
de mededingingswetgeving .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Overeenkomsten of praktijken die 
de klantenkeus van de leverancier 
beperken of die de vrije prijsvorming of 
toegang tot de markt beperken .

• Uitwisseling van informatie of 
afspraken van commerciële aard 
met concurrenten, in het bijzonder 
wanneer het gaat om prijzen 
of verkoopvolumes en voorwaarden .

• Verzoeken tot boycot of andere 
activiteiten die klantenof leveranciers  
een oneerlijke voorsprong geven .

• Exclusieve overeenkomsten die bij 
bepaalde bedrijven zorgen voor een 
achterstand ten opzichte van hun 
concurrenten .

Mowi houdt zich aan alle toe te passen mededingingswetgeving.

Medewerkers van Mowi gaan geen overeenkomsten  
of schikkingen aan met con currenten, of vertonen geen  
gedrag dat de concurrentie ondermijnt.

2.6

Naleving van mededingingswetgeving
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WAT MOET JE DOEN?

• Voldoe aan de toe te passen wetten die 
witwaspraktijken verbieden en die het 
melden van transacties met contant geld 
of verdachte transacties vereisen .

• Zorg ervoor dat je de klant of 
leverancier kent en onderneem redelijke 
stappen om onaanvaardbare of 
verdachte vormen van betaling aan het 
licht te brengen .

• Zorg ervoor dat je weet welke soorten 
betalingen verdacht zijn (bijvoorbeeld 
meerdere betalingsorders of cheques  
van een derde partij) .

• Leg verdachte omstandigheden rondom 
betalingen vast en maak daarvan 
melding .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Zakelijke partners die terughoudend 
zijn in het openbaar maken van alle 
informatie .

• Contante betalingen of betalingen die 
geen duidelijke link hebben naar een 
zakelijke partner .

• Ongebruikelijk ingewikkelde 
transactiestructuren .

• Ongebruikelijke geldtransfers of 
locaties, of betalingen via een ander 
land dan waar de zaken worden 
gedaan .

• Transacties die zo zijn ingericht dat ze  
niet worden geregistreerd .

Mowi doet alleen zaken met eerbare klanten en 
leveranciers, betrokken in wettelijke handelspraktijken met 
geld verkregen uit legitieme bronnen.

2.7

Preventie van witwaspraktijken
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WAT MOET JE DOEN?

• Sluit geen contracten met klanten of 
leveranciers die onderworpen zijn aan 
beperkende maatregelen of die zich 
bevinden in een land dat onderworpen 
is aan beperkende maatregelen, 
ongeacht de sanctiewetgeving op 
grond waarvan dat het geval is .

• Vermijd elke activiteit die ertoe kan 
leiden dat Mowi of zijn medewerkers 
onderworpen kunnen worden aan 
beperkende maatregelen, ongeacht  
de sanctiewetgeving op grond 
waarvan dat zou kunnen gebeuren .

• Stel procedures in werking om te 
garanderen dat alle sanctiewetten  
worden nageleefd .

• Doe financieel-economisch onderzoek 
naar klanten en leveranciers, hun 
bedrijfsactiviteiten en het rechtsgebied 
waarin ze opereren .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Zakelijke partners die terughoudend 
zijn in het openbaar maken van alle 
informatie .

• Contante betalingen of betalingen die 
geen duidelijke link hebben naar een 
zakelijke partner .

• Ongebruikelijk ingewikkelde 
transactiestructuren .

• Ongebruikelijke geldtransfers of 
locaties, of betalingen via een ander 
land dan waar de zaken worden 
gedaan . 

• Transacties die zo zijn ingericht dat ze  
niet worden geregistreerd .

Mowi leeft alle toepasselijke sanctiewetten na door alleen zaken 
te doen met klanten en leveranciers met een goede naam.

2.8

Naleving van sanctiewetgeving



3.1 Belangenconflicten

3.2 Handelen met voorkennis en het doorgeven 
van niet-gepubliceerde informatie

Vermijden van 
conflicten tussen 
werk en persoonlijke 
belangen

3
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WAT MOET JE DOEN?

• Voor medewerkers die zich in een 
positie bevinden om beslissingen 
te maken of te beïnvloeden, is het 
verboden om direct of indirect een 
leidinggevende positie te bekleden 
of zich in een eigendomspositie te 
bevinden bij bedrijven waarmee Mowi 
zakelijke betrekkingen onderhoudt, 
d .w .z . bedrijven waar Mowi producten 
of diensten aan levert of van ontvangt . 
Hetzelfde geldt voor bedrijven die 
concurrenten zijn van Mowi . Binnen 
deze definitie van medewerkers 
vallen ook de echtgenoten of 
partners van medewerkers en hun 
minderjarige kinderen . Deze richtlijn 
geldt ook voor leidinggevende 
posities of eigendomsposities in niet-
beursgenoteerde bedrijven .

• Medewerkers in een positie 
om beslissingen te maken of te 
beïnvloeden, zullen ongevraagd 

eigendomsposities die andere 
verwante partijen (d .w .z . andere 
familieleden dan de echtgenoten of 
partners en minderjarige kinderen) 
bekleden in niet-beursgenoteerde 
bedrijven waarmee Mowi zakelijke 
betrekkingen onderhoudt of 
mogelijk zal onderhouden, aan 
hun manager melden . De manager 
zal de consequenties die dit voor 
het bedrijf en de organisatie heeft, 
beoordelen en er op letten dat er geen 
belangenconflicten optreden .

• Noch medewerkers, noch bestuurs-
leden mogen een eigendomspositie 
hebben in een beursgenoteerd bedrijf 
waarbij er sprake is van enige vorm 
van belangenconflict of mogelijke 
insiderinformatie . Als er enige twijfel 
is, moet de zaak worden voorgelegd 
aan de CEO .

Conflicten, of de schijn van conflicten, tussen de 
verantwoordelijkheden voor Mowi en de vrijetijdsbesteding 
of de persoonlijke belangen dienen te worden vermeden.

3.1

Belangenconflicten
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WAT MOET JE DOEN?

• Maak geen misbruik van middelen van 
Mowi voor persoonlijk gewin .

• Haal geen persoonlijk voordeel uit 
mogelijkheden die via Mowi  
zijn ontdekt .

• Vraag om goedkeuring alvorens 
een externe bestuursfunctie aan 
te nemen die mogelijk voor een 
conflict kan zorgen met de belangen 
of werkverantwoordelijkheden van  
Mowi .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Persoonlijke investeringen in de 
vorm van tijd of geld in bedrijven 
(bijvoorbeeld een klant of leverancier) 
die een relatie hebben met Mowi .

• Persoonlijke voordelen die 
toenemen dankzij je positie 
of verantwoordelijkheid binnen Mowi .

• Persoonlijke relaties die van invloed 
zijn op je werkverantwoordelijkheden 
bij Mowi (bv . vrienden of familie 
kiezen als leverancier) .

3.1  Belangenconflicten
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3.2

Handelen met voorkennis en het doorgeven  
van niet-gepubliceerde informatie

Het is verboden om effecten te kopen of te verkopen op 
basis van materiële, niet-openbare (‘geheime’) informatie. 
Het is tevens verboden om geheime informatie door te 
geven aan anderen.

Mowi voldoet aan alle toepasselijke Noorse wetgeving  
en aan de eisen van de beurs van Oslo.
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WAT MOET JE DOEN?

• Zorg ervoor dat je de wetgeving ten 
aanzien van handelen met voorkennis 
kent en deze naleeft en voldoe aan de 
regels en mededelingen met betrekking 
tot handelsverboden van Mowi .

• Koop of verkoop geen effecten van 
Mowi terwijl je op de hoogte bent  
van geheime informatie .

• Geef anderen geen aanbevelingen of 
suggesties om dit te doen .

• Zorg voor vertrouwelijkheid rond 
bedrijfsinformatie .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Het bespreken van zaken met familie  
en vrienden .

• Investeringspraktijken in de bedrijfstak  
van Mowi of die van leveranciers of 
klanten .

• Praten over waar je momenteel aan 
werkt of waar je heen reist voor zaken 
of wie op kantoor op bezoek is 
geweest .

• Het kopen of verkopen van effecten  
omdat je kennis krijgt van informatie  
die de prijs zal beïnvloeden wanneer  
deze openbaar wordt .

• Je bezighouden met handelsactiviteiten 
in een bedrijf voorafgaand aan of op 
het moment dat het bedrijf belangrijke 
mededelingen doet (feitelijk of 
schijnbaar misbruik van voorkennis) .

3.2   Handelen met voorkennis en het doorgeven  

van niet-gepubliceerde informatie



4.1 Veiligheid en gezondheid, bij alles wat we doen

4.2 Basisbeginselen voor veiligheidsmanagement 
van Mowi

4
Beschermen  
van veiligheid 
en gezondheid
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WAT MOET JE DOEN?

• Zorg ervoor dat je de 
Basisbeginselen voor het 
veiligheidsmanagement van Mowi 
begrijpt en deze naleeft .

• Wees verantwoordelijk voor je 
eigen persoonlijke veiligheid, bij 
alles wat je doet .

• Zet je in voor de veiligheid van 
anderen: zorg samen met de 
mensen om je heen voor veilig 
gedrag .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Passiviteit met betrekking tot veiligheid: 
denken dat een veiligheidsprobleem wel-
licht niet groot genoeg is om een prioriteit 
te zijn, of dat een veiligheidsprobleem 
de verantwoordelijkheid is van iemand 
anders .

• Aspecten van de omgeving (materiaal, 
gereedschap, huishouding, etc .) of 
arbeidspraktijken die veiligheidsrisico’s 
met zich meebrengen of die kunnen 
worden verbeterd en veiliger kunnen 
worden gemaakt .

4.1

Veiligheid en gezondheid, bij alles wat we doen

Voor Mowi zijn veiligheid en gezondheid de hoofdzaak bij alles wat we 
doen – dit is essentieel voor onze medewerkers, hun families, de 
gemeenschap en onze klanten.

Mowi wil niet dat veiligheid ten koste gaat van welke andere bedrijfsprioriteit 
dan ook.

Zie de Basisbeginselen voor veiligheids management van Mowi .
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4.2

Basisbeginselen voor  
veiligheids management van Mowi

• Alle locaties stellen jaarlijkse veiligheidsdoelstellingen met actieplannen 
vast (wat, wie, wanneer) .

• Alle locaties zorgen voor hoge normen binnen de bedrijfsvoering .

• Alle managers voeren veiligheidsrondes uit (rondlopen, observeren, 
communiceren) .

• Alle medewerkers nemen regelmatig deel aan veiligheidsbijeenkomsten .

• Het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal en reddingsvesten 
wordt vastgelegd voor zowel medewerkers, aannemers als bezoekers .

• Er wordt een risicobeoordeling gemaakt voor alle functies, uitrustingen 
en mogelijk riskante materialen in relatie tot veiligheid, met een jaarlijks 
rapport over de meest gevaarlijke risico’s .

• Er is een werkvergunningensysteem van kracht, met 
‘uitsluitingsprocedures en veilige kleine werkruimtes’, om werk in kleine 
ruimtes veilig te houden .

• Er is een goedkeuringssysteem voor aannemers van kracht .

• Alle ongelukken en bijna-ongelukken worden gemeld en onderzocht, 
met onder andere een analyse van de achterliggende oorzaak en 
corrigerende acties binnen de geplande periode .

• Er is een rampenbestrijdingsplan van kracht dat minimaal eens per jaar 
wordt getest .

• Alle businessunits hebben een veiligheidscomité, waar sitemanagers 
en overige leden deel van uitmaken, zodat de hele organisatie zich 
bewust is van het veiligheidsaspect .

• Er is een programma voor systematische en regelmatige 
veiligheidstraining van kracht .



5.1 Privacy

5.2 Non-discriminatie

5.3 Recht op organisatie

5.4 Gedwongen en kinderarbeid

Zorgen voor eerlijke 
tewerkstelling

5
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WAT MOET JE DOEN?

• Begrijpen en naleven van toepasselijke 
wetten en regels, evenals de bindende 
bedrijfsregels van Mowi op het gebied 
van privacy (Binding Corporate Rules) . 

• Zorg ervoor dat je persoonlijke 
gegevens alleen voor legitieme 
zakelijke doeleinden verzamelt, 
verwerkt en gebruikt .

• Voorkom ongeoorloofde toegang tot 
persoonlijke gegevens .

• Waarschuw onmiddellijk je manager  
en neem corrigerende maatregelen,  
als je een privacyschending ontdekt .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Gebrekkige veiligheidscontroles of 
procedures voor persoonlijke gegevens, 
zoals uitgebreide e-mailverspreiding, 
achterlaten van uitdraaien op een 
printer of kopieerapparaat .

• Het delen van persoonlijke gegevens  
met derde partijen, zoals verkopers  
of leveranciers .

• Datatransfers tussen landen onderling 
zonder rekening te houden met de toe  
te passen wettelijke vereisten .

Mowi verbindt zich ertoe de privacy van individuen te 
respecteren en gaat verantwoordelijk om met persoonlijke 
gegevens, conform de toepasbare wetgeving m.b.t. 
persoonsbescherming.

5.1

Privacy
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WAT MOET JE DOEN?

• Behandel mensen steeds als individu  
en niet als lid van een groep .

• Neem een beslissing over 
indienstneming altijd op basis van 
beroepskwalificaties (bijvoorbeeld 
opleiding, ervaring) en verdiensten .

• Zorg voor een werkomgeving zonder 
pesterijen en intimidatie .

• Raadpleeg het hogere management  
als deze bepaling strijdig is met de 
wetgeving, gebruiken of praktijken in  
een bepaald gebied .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Een vijandige werkomgeving of situatie 
waarin een persoon zich buitengesloten  
of onwelkom voelt .

• Overtreding van een arbeidswet .

• Weigering om te werken of op enige 
andere manier samen te werken met 
bepaalde personen vanwege een 
algemene karakterisering .

Alle activiteiten binnen Mowi worden uitgevoerd zonder 
discriminatie op basis van ras, etniciteit, nationaliteit of afkomst, 
handicap, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, taal, religie of 
enig ander kenmerk waardoor een persoon niet als individu 
wordt behandeld.

5.2

Non-discriminatie
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WAT MOET JE DOEN?

• Zorg ervoor dat je op de hoogte 
bent van alle lokale en toe te 
passen wettelijke verplichtingen met 
betrekking tot arbeid en collectieve 
onderhandelingen en deze begrijpt .

• Ga een open en vrije dialoog aan 
over arbeidsgedrag en arbeidsrelaties 
binnen Mowi .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Druk vanuit externe belangengroepen 
of anderen met een politieke agenda 
over arbeid en collectieve 
onderhandelingen die in strijd is 
met het beleid van Mowi .

• De suggestie dat activiteiten of een 
agenda geen deel kunnen uitmaken 
van een open dialoog over 
arbeidspraktijken met medewerkers 
van Mowi .

Mowi erkent het recht van alle arbeiders en medewerkers om 
vrijelijk groepen te vormen en zich daarbij aan te sluiten ter 
behartiging en instandhouding van hun beroepsbelangen, 
waaronder het recht om deel te nemen aan collectieve 
onderhandelingen.

5.3

Recht op organisatie
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WAT MOET JE DOEN?

• Vraag je af of de activiteiten, 
leveranciers of toevoerketen van Mowi 
wegens plaatselijke omstandigheden, 
gewoonten, praktijken of andere een 
risico kunnen vormen op het punt van 
minderjarig personeel of gedwongen 
arbeid .

• Zorg ervoor dat je alle toe te passen 
wetgeving en internationale afspraken 
m .b .t . arbeidspraktijken die Mowi 
onderschrijft en ondersteunt, begrijpt  
en naleeft .

• Onder dit beleid valt ook 
seizoensarbeid (met uitzondering van 
het incidenteel opdoen van ervaring 
door studenten tijdens schoolvakanties 
volgens lokale gewoontes) .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Leveranciers die medewerkers in dienst 
hebben die minderjarig lijken of onder 
dwang lijken te staan .

• Leveranciers die leveren via 
onderleveranciers, die hun activiteiten 
niet graag openbaar maken of die niet 
openstaan voor bezoek en inspectie .

Mowi maakt zich hard voor de afschaffing van kinderarbeid en  
alle vormen van verplichte of gedwongen arbeid.

Mowi hanteert als minimumleeftijd voor indiensttreding de leeftijd  
waarop de verplichte scholing is afgerond, zoals bepaald door nationale 
wetgeving, en in ieder geval niet onder de leeftijd van 15 jaar.

5.4

Gedwongen arbeid en kinderarbeid



6.1 De Mowi-gemeenschap

Ondersteun de open  
en positieve cultuur  
binnen Mowi

6
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WAT MOET JE DOEN?

• Respecteer en ondersteun individuele 
personen en de verschillende culturen .

• Bevorder dat meningen en 
andersluidende opvattingen kunnen 
worden geuit op een respectvolle en 
oplossingsgerichte manier .

• Beloon verdiensten en moedig hard en 
zinvol werken aan .

• Ondersteun mogelijkheden voor 
ontwikkeling, training en scholing .

• Behandel persoonlijke problemen met 
discretie, zorg en ondersteuning .

• Communiceer op een respectvolle en 
geloofwaardige manier met mensen, 
zowel face to face als in alle soorten 
online communicatie . Het is niet 
toegestaan om communicatie tussen 
medewerkers op te nemen .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Gedrag dat duidelijk niet strookt met  
de cultuur en aspiraties van Mowi, maar 
waarover niemand zijn mond opendoet .

• Gedrag dat aangeeft dat een individu  
zich buitengesloten voelt of oneerlijk  
wordt behandeld .

• Gedrag dat mogelijk de aanwezigheid 
van persoonlijke problemen aantoont, 
zoals drugsgebruik of verslaving, 
depressie of overweldigende negatieve 
stress .

Mowi streeft ernaar om een open, positieve en 
motiverende werkgemeenschap te vormen.

6.1

De Mowi-gemeenschap



7.1 Mensenrechten

7.2 Betrokkenheid bij de gemeenschap

7.3 Naleving van wereldwijde normen

7.4 Duurzaamheid

Help mee om van 
Mowi een positief 
onderdeel van 
de gemeenschap 
te maken

7
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WAT MOET JE DOEN?

• Zorg ervoor dat je op de hoogte bent 
van alle toe te passen wetgeving 
en internationale afspraken over 
mensenrechten die Mowi onderschrijft 
en ondersteunt en leef deze na .

• Zorg ervoor dat alle medewerkers hun 
werk kunnen doen in een omgeving 
waar verscheidenheid, gelijke kansen 
en non-discriminatie worden bevorderd .

• Zorg ervoor dat je begrijpt in welk 
opzicht de activiteiten, de leveranciers 
of de toevoerketens van Mowi 
wegens plaatselijke omstandigheden, 
gewoonten, praktijken of andere 
een risico kunnen vormen voor de 
schending van mensenrechten .

• Zorg ervoor dat situaties of 
beschuldigingen van schendingen van 
mensenrechten worden onderzocht en  
dat er maatregelen worden getroffen .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Terughoudende of anderszins 
onbevredigende antwoorden op vragen 
van potentiële zakelijke partners .

• Aanwijzingen die suggereren dat 
een partij mogelijk vermijdt om 
open en transparante inzage in hun 
activiteiten en/of gedrag of dat van hun 
onderleveranciers te bieden .

Mowi ondersteunt binnen onze bedrijfsvoering de Universele 
verklaring van de rechten van de mens en neemt deze in acht.

Mowi verwacht een vergelijkbare inzet van onze leveranciers en 
van de deelnemers aan onze toevoerketen.

7.1

Mensenrechten
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WAT MOET JE DOEN?

• Schenk aandacht aan de meningen 
van lokale gemeenschappen over de 
activiteiten van Mowi .

• Ga een positieve en open dialoog 
aan om wederzijds gunstige 
of acceptabele oplossingen voor 
problemen te vinden .

• Sta open voor verschillende meningen .

• Ondersteun de plaatselijke 
gemeenschap met positieve bijdragen 
in de vorm van vrijwilligerswerk, 
sponsoring en donaties (inclusief 
bijdragen in natura) .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Situaties waarbij activiteiten van Mowi 
mogelijk voor geluids-, stank- of visuele 
overlast kunnen zorgen .

Mowi streeft ernaar om positieve relaties tot 
stand te brengen in lokale gemeenschappen 
waarin we  werkzaam zijn, en om een bijdrage 
te leveren aan de lokale ontwikkeling.

7.2

Betrokkenheid bij de gemeenschap
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WAT MOET JE DOEN?

• Verdiep je in de algemene nationale en 
internationale standaarden waar Mowi 
zich aan houdt en houd hier rekening 
mee wanneer deze van belang zijn 
voor onze operaties .

• Zorg ervoor dat de hoogste standaard 
wordt gevolgd bij een verschil tussen 
de plaatselijke wetgeving en de 
mensenrechten .

• Maak gebruik van groepscommunicatie 
en medewerkers om de openbaarheid, 
administratie en auditing van activiteiten 
van Mowi met betrekking tot dit beleid 
te waarborgen .

• Meld vragen en zorgen met betrekking 
tot de specifieke toepassing van dit 
beleid aan het hogere management .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Activiteiten of situaties die mogelijk niet 
stroken met het beleid van Mowi en 
waarbij je wordt aangemoedigd deze 
geheim te houden .

• Ontmoediging van ‘klokkenluiden’ of 
andere beperkingen op transparantie 
in relatie tot bedrijfsactiviteiten of het 
handelen van Mowi .

Mowi leeft nationale en wereldwijde normen voor  
juiste bedrijfspraktijken na, waaronder:

  Het Global Compact van de Verenigde Naties

  De OESO-richtlijnen voor multinationals

   De Noorse corporate governance code

 De ILO-verklaring betreffende de fundamentele principes en rechten op het werk

7.3

Naleving van wereldwijde normen
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WAT MOET JE DOEN?

• Verdiep je in Mowi’s strategie 
en doelen op het gebied van 
duurzaamheid .

• Verminder waar mogelijk milieueffecten 
door een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen te bevorderen .

• Leef de nationale milieuregelgeving na 
als minimumstandaard .

• Leef de richtlijnen en procedures van 
de groep na .

• Zorg ervoor dat gegevens over 
duurzaamheid correct, tijdig en 
controleerbaar worden gerapporteerd .

• Stel vragen en zorgen over het 
niet naleven van richtlijnen over 
duurzaamheid aan de orde bij het 
hogere management .

WAAR JE VOOR MOET UITKIJKEN

• Situaties waarin hulpbronnen niet 
efficiënt worden gebruikt (onnodig 
gebruik van energie, zoet water, 
verpakkingsmateriaal) .

• Een verschil tussen de plaatselijke 
wetgeving en de richtlijnen/procedures 
van de groep - zorg er in dat geval 
voor dat de hoogste standaard wordt 
gevolgd .

• Leveranciers van voergrondstoffen 
die zich niet houden aan Mowi’s 
verantwoorde inkoopbeleid .

• Signalen die erop duiden dat 
leveranciers of andere partijen zich 
niet houden aan Mowi’s normen op 
het gebied van milieu en sociale 
verantwoordelijkheid .

• Plaatselijke procedures die niet in 
overeenstemming zijn met de richtlijnen 
en procedures van de groep .

7.4

Duurzaamheid 

Mowi zet zich ervoor in om ons bedrijf op duurzame wijze 
verder te ontwikkelen door het bevorderen van sociaal welzijn, 
milieuzorg en dierenwelzijn.
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Ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om de 
inhoud van de gedragscode van Mowi te lezen, te 
begrijpen, up-to-date te houden en om uitleg of nadere 
informatie te vragen als dat nodig is, en om me te 
houden aan de inhoud van deze gedragscode.

Ik bevestig dat ik een exemplaar van de gedragscode 
heb ontvangen ter bestudering. Ik begrijp ook dat het 
niet naleven of schenden van de gedragscode tot 
disciplinaire maatregelen kan leiden (die o.a. 
beëindiging van het dienstverband kunnen inhouden).

Ik bevestig verder dat ik de gelegenheid heb gekregen 
om alle vragen te stellen die ik heb met betrekking tot 
de inhoud van de gedragscode.

Handtekening   

Datum 

Naam 

Bevestiging
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Duurzaamheid
Voor meer informatie over onze betrokkenheid bij 
een duurzame handelspraktijk: raadpleeg onze 
website www.mowi.com

Contact – Gedragscode
Zie voor contactinformatie het gedeelte 
Gedragscode op onze intranetsite, of raadpleeg je 
plaatselijke Human Resources-afdeling .

Informatie en 
contactpersonen
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