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Beste Cimpresscollega's,
Een van mijn belangrijkste aandachtspunten
is het koesteren en het voeden van onze
bedrijfscultuur. Wanneer de medewerkers van
Cimpress me vertellen hoe zij zouden willen
dat onze cultuur zich ontwikkelt, hoor ik vaak
dat zij zich trots willen voelen om bij Cimpress
te werken – via onze producten, onze
collega's en de manier waarop wij
samenwerken om miljoenen klanten te
bedienen. Eén manier om dat te bereiken, is
nooit te vergeten dat wij ernaar streven te
werken volgens de hoogste ethische normen.
Deze Code bestrijkt een ruim scala aan
onderwerpen, maar hij komt altijd neer op
hetzelfde:
goede
ethische
praktijken
betekenen goede zaken. In ons niet-aflatende
streven naar een transformationeel en
duurzaam bedrijf, dring ik er bij iedereen op
aan om de principes die in onze Code zijn
beschreven, na te leven.
--Robert Keane, CEO

4
Goede ethische praktijken betekenen
goede zaken
Net zoals wij onze
klanten de
mogelijkheden aanreiken
om indruk te maken,
kunnen ook wat wij doen
en de keuzes die wij
maken een blijvende
indruk maken op onze
teamleden, klanten,
langetermijnbeleggers,
gemeenschappen en ons
merk.

> Over onze Code
Deze Gedragscode is de hoeksteen van de manier waarop wij zaken
doen en is het basisdocument voor ons hele bedrijfscomplianceprogramma. Hij zet uiteen hoe wij niet louter de wet naleven, maar ook
volgens de hoogste normen inzake ethiek en integriteit te werk gaan.
Deze Code vormt de as van onze inspanningen om zeker te stellen dat
ieder van ons de juiste keuzes kan maken in het kader van zijn of haar
werk. De reden waarom dit zo belangrijk is, is dat wat wij doen afstraalt
op wie wij zijn als bedrijf en op onze reputatie bij de teamleden, klanten,
langetermijnbeleggers en plaatselijke gemeenschappen.
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ONZE
VERANTWOORDELIJKHEDEN
> De Code geldt voor ieder van ons
De Code is van toepassing op ieder teamlid dat voor Cimpress of een
van onze dochterondernemingen wereldwijd werkt. Hij is ook van
toepassing op alle vertegenwoordigers, bestuurders, onderaannemers
en uitzendkrachten van Cimpress en zijn business units.
Dit document vormt geen arbeidsovereenkomst tussen Cimpress en
enige van zijn werknemers, uitzendkrachten, onderaannemers,
mandatarissen, directeuren of vertegenwoordigers, en het biedt geen
enkele werkgelegenheidsgarantie voor deze personen.

> Naleving van de wetten
In de eerste plaats verwachten wij vanzelfsprekend van al onze
teamleden dat zij alle wetten, regels en voorschriften naleven die van
toepassing zijn overal waar wij zaken doen. Dit is niet alleen belangrijk
omdat het nu eenmaal de juiste handelwijze is, maar ook omdat het
problemen voorkomt die onze zaken zouden kunnen verstoren of onze
reputatie zouden kunnen aantasten. Gebruik altijd uw inzicht en gezond
verstand en win advies in als u niet zeker bent wat u moet doen.

> Unieke verantwoordelijkheid
van managers
Managers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om een
voorbeeld voor anderen te stellen door:
• Onze ethische cultuur te promoten en zich voorbeeldig te gedragen
• Als klankbord te dienen voor anderen die geconfronteerd kunnen
worden met een ethisch dilemma of een moeilijke beslissing, en
• Een omgeving te creëren waarin onze teamleden zich vrij voelen om
zich uit te spreken, vragen te stellen en problemen te melden.
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VRAGEN STELLEN
Bedrijven waar iedereen
zich durft uit te spreken
zijn doorgaans gezonder
en kunnen rekenen op
geïnspireerde
medewerkers die zich
betrokken voelen.

> Waar kunt u terecht met
vragen of problemen
Aarzel niet contact met ons op te nemen wanneer u:
•
•
•
•

Kristin Caplice
Vice President of Compliance

Advies nodig hebt in verband met een bepaald wettelijk
of ethisch dilemma
Vragen hebt over ons beleid
Problemen hebt met gedrag dat u hebt vastgesteld
Overtredingen of potentiële overtredingen van deze Code
of de wet wilt melden

Ieder van ons is verplicht vastgestelde of vermoede overtredingen van
de wet of het bedrijfsbeleid te melden. Wanneer we vragen stellen of
problemen melden, stellen we ons bedrijf niet alleen in staat om
potentiële problemen op te lossen voor ze te ernstig worden, maar
openen we ook mogelijkheden om ons beleid, de communicatie of de
opleidingen te verbeteren en te verduidelijken.
Er zijn diverse plaatsen waar u advies kunt inwinnen over deze zaken
of ze kunt aankaarten, zoals:
• Uw manager;
• Uw HR-zakenpartner;
• Iemand van uw juridische afdeling of iemand uit het legal team
van Cimpress
• Onze vertrouwelijke helplijn of de website, die worden bemand
door een onafhankelijke externe partij. U vindt het nummer van
de helplijn en het websiteadres voor uw land op de laatste
pagina van deze Code. In beide gevallen kunt u, indien dat is
toegestaan door de plaatselijke wetgeving, ervoor kiezen om
anoniem te blijven. Wij hebben kunnen vaststellen dat als u
zich identificeert wanneer u een vraag stelt of een probleem
meldt, dat ons helpt om doordachte antwoorden te geven en
meer diepgaande en doelmatige onderzoeken te houden.
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V
Wat betekent een 'melding te
goeder trouw'?

A
Het betekent dat u niet
noodzakelijk gelijk moet
hebben dat er een
overtreding heeft
plaatsgevonden. U moet
alleen naar beste vermogen
de waarheid vertellen over de
feiten die bij u bezorgdheid
hebben gewekt en echt
geloven dat er een vorm van
wangedrag heeft
plaatsgevonden, die u ertoe
hebben aangezet om een
melding te doen. Het gebeurt
geregeld dat uit een
onderzoek blijkt dat er geen
overtreding is geweest.
Soms zijn mensen niet op de
hoogte van andere relevante
feiten, of hadden zij het
toepasselijke beleid of de
procedure niet goed
begrepen. Wij willen vooral
dat u vrijuit spreekt wanneer
u ergens bezorgd over bent,
dat u het bij anderen
aankaart en dat u weet dat
represailles tegen een
melding te goeder trouw
nooit worden getolereerd.

> Denk eerst na en handel dan:
Ethische beslissingen nemen
Deze Code kan niet alle mogelijke situaties behandelen die wij in het
kader van ons werk kunnen tegenkomen. In een situatie die hier niet
aan bod komt, moeten we ons afvragen:
• Is het wettelijk?
• Voelt het aan als de juiste handelwijze?
• Zou ik er geen problemen mee hebben om erover te vertellen
aan vrienden of familie?
• Zou ik het goed vinden als het in de krant komt?
• Zou het ons bedrijf in een gunstig daglicht stellen?
Als het antwoord op al deze vragen 'ja' is, kunt u er vertrouwen in
hebben dat u het juiste doet. Als het antwoord op een van deze
vragen echter 'nee' is, moet u advies inwinnen en nadere vragen
stellen.

> Geen represailles
Wij hanteren een strikt beleid dat geen represailles tegen meldingen
te goeder trouw tolereert. Dat houdt in dat er geen disciplinaire of
discriminerende maatregelen mogen worden genomen tegen iemand
die te goeder trouw een probleem meldt of meewerkt aan een
onderzoek. Represailles kunnen aanleiding geven tot disciplinaire
maatregelen en zelfs het ontslag van de persoon die represailles
neemt tegen een teamlid dat te goeder trouw een probleem meldt.
Hoewel we verkiezen om kwesties waar mogelijk intern op te lossen,
zou niets u mogen tegenhouden om illegale activiteiten of
schendingen van de wet te melden aan de juiste overheidsinstantie.
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ONZE MEDEWERKERS
V
Ik had vroeger een relatie
met een collega, maar een
maand geleden hebben we
daar een einde aan gemaakt.
Vandaag probeerde ze me
een kus te geven net zoals
toen we nog iets hadden
samen, maar deze keer zei ik
dat ze daarmee moest
ophouden en dat deed ze
niet. Is dit ook een vorm van
lastigvallen, als het precies is
wat we vroeger samen wel
deden?

A
Ja. Haar gedrag, en trouwens
ieder ongewenst seksueel
gedrag, wordt een vorm van
lastigvallen zodra u 'Nee'
zegt. U dient uw manager,
HR, de afdeling juridische
zaken of de Cimpresshelplijn hierover in te lichten.

Het behoud van een positieve en inspirerende werkomgeving is
essentieel voor ons succes. Het bevordert niet alleen een
comfortabele en open sfeer voor creatief denken en innovatie, maar
verrijkt ook onze interacties met elkaar en maakt het aangenamer om
te werken bij Cimpress.

> Intimidatievrije werkomgeving
Bij Cimpress worden onze beslissingen op het gebied van werving,
behoud en prestatiebeheer louter gebaseerd op verdiensten en de
behoeften en overwegingen van de organisatie, zoals het vermogen
van de betrokkene om een job optimaal uit te voeren, in lijn met de
strategische en operationele doestellingen van het bedrijf. Wij zullen
nooit discrimineren op basis van ras, kleur, geslacht, nationale of
etnische afkomst, nationaliteit, leeftijd, religie, staatsburgerschap,
handicap, medische toestand, seksuele geaardheid, genderidentiteit,
genderuiterlijk, wettelijke of voorkeurnaam, politieke standpunten,
huwelijkse staat, zwangerschap, gezinsstructuur, militaire status of
enige andere factor die tegen de wetten of regels betreffende de
mensenrechten ingaat. Deze lijst is niet uitputtend, en in veel gevallen
proberen we zelfs een stapje verder te gaan dan wat de wet
voorschrijft.

> Behandel anderen met respect
Wij zetten ons in voor een werkomgeving waar de teamleden eerlijk
en met respect worden behandeld. Wij waarderen individuele
verschillen, unieke meningen en de aparte bijdragen die ieder van ons
kan leveren aan het bedrijf. Wij moeten professioneel te werk gaan in
al onze zakelijke activiteiten. Wij tolereren geen verbale of fysieke
bedreigingen, intimiderend of denigrerend gedrag, of geweld. Wij
verwachten van iedereen dat zij anderen met respect benaderen in
hun communicatie, met inbegrip van elektronische en online
communicatie zoals e-mail, sms, instant messaging, online chats,
blogs en posts op sociale netwerken. Wij hebben een specifiek
wereldwijd Beleid ten aanzien van Intimidatie en een Beleid voor
Preventie van Geweld op het Werk, dat te vinden is op mvHR. Ook
kunt u uw manager of lokale afdeling Personeelszaken om een
exemplaar vragen.
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> Veiligheid op de werkplek
V
Toen ik deze ochtend
aankwam, was er iemand die
ik nooit eerder had gezien en
die vertelde dat ze haar
badge thuis vergeten was. Ze
vroeg me om haar binnen te
laten. Het leek me onbeleefd
om te weigeren. Wat moet ik
doen?

A
Zeg haar dat, zoals ze weet,
iedere werknemer een badge
moet hebben om het gebouw
binnen te mogen, wat van
kritiek belang is om de
veiligheid van onze werkplek
te kunnen handhaven. Vertel
haar dat u haar met plezier
naar de receptie zal
begeleiden, waar ze zich kan
aanmelden en een tijdelijke
badge of bezoekerspasje kan
krijgen. Als ze het daar niet
mee eens is, mag u haar het
gebouw niet binnenlaten en
moet u de veiligheidsdienst
van het gebouw bellen.

Onze teamleden zijn onze meest waardevolle activa en wij stellen
alles in het werk om een veilige, gezonde en betrouwbare
werkomgeving te creëren voor al onze teamleden. In dat kader leggen
wij bijvoorbeeld opleiding op, naast het naleven van veilige
werkpraktijken en procedures in al onze productiefaciliteiten met het
oog op de veiligheid van onze teamleden en de bezoekers. Wij
tolereren geen onveilige omstandigheden die onze teamleden of
anderen in gevaar kunnen brengen en wij leven alle gezondheids- en
veiligheidswetten en -voorschriften na.
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V
Ik ben een aangifte aan het
opstellen die ik moet
indienen bij een plaatselijk
belastingkantoor, en een
ambtenaar in dat kantoor
vertelt me dat de verwerking
van onze aangifte sneller zal
lopen als wij hem een extra
vergoeding of 'tol' betalen.
Mag ik die vergoeding
betaling? En zou het een
verschil maken als een
belastingconsulent die
betaling namens ons zou
doen?

A
U mag die betaling niet doen,
tenzij de belastingambtenaar
kan verwijzen naar een
gepubliceerde vergoeding
voor deze dienst, de betaling
aan het belastingkantoor
gebeurt en niet aan de
ambtenaar, en de betaling
niet in contanten gebeurt en
naar behoren wordt
gedocumenteerd. Als de
betaling ongepast is, maakt
het geen verschil of u de
betaling zelf uitvoert dan wel
door een consultant laat
doen. Het gebruik van een
derde partij voorkomt niet
dat u problemen kan krijgen.

ONZE BEDRIJFSVOERING
Onze teamleden en klanten vertrouwen erop dat wij het juiste doen en
het is onze verantwoordelijkheid om hen te bewijzen dat wij dat
vertrouwen waard zijn. Het is belangrijk dat onze bedrijfsvoering onze
betrokkenheid bij ethiek en integriteit weerspiegelt.

> Vermijd
belangenverstrengeling
Wij moeten steeds in het belang van Cimpress handelen en mogen
ons niet inlaten met activiteiten die een 'belangenverstrengeling'
kunnen inhouden. In het kader van een activiteit die een potentiële
belangenverstrengeling inhoudt, moeten de belangen van het bedrijf
steeds voor het persoonlijke belang komen. Een
belangenverstrengeling ontstaat wanneer onze persoonlijke of
familiale belangen in conflict zijn, of lijken, met de belangen van het
bedrijf. Er ontstaat dus steeds een belangenverstrengeling wanneer
wij een daad stellen die of een belang hebben dat ons verhindert onze
professionele verantwoordelijkheden eerlijk, objectief en doelmatig uit
te voeren.
Hier volgen enkele voorbeelden van wat we kunnen doen om een
belangenverstrengeling te voorkomen:
• Situaties vermijden waarbij ons bedrijfsoordeel op ongepaste
wijze kan worden beïnvloed door nauwe persoonlijke of
familiebanden.
• Onze inspanningen in de eerste plaats aan het bedrijf wijden
en niet toestaan dat extern werk of andere activiteiten onze
werkprestaties of -verantwoordelijkheden aantasten.
• Ervoor zorgen dat onze persoonlijke activiteiten of
beleggingsbeslissingen geen conflicten veroorzaken met de
zakelijke relaties van het bedrijf.
• Nooit zelf inspelen op een zakelijke kans die we te weten
komen via ons werk, die toebehoort aan het bedrijf of waar het
bedrijf een belang in kan hebben (zoals een beleggingskans).
• Vermijden om uit naam van het bedrijf zakelijke relaties op te
bouwen met mensen of bedrijven waar wij een persoonlijke
band mee hebben.
Als u twijfelt, moet u zich afvragen: Is wat ik doe het beste voor het
bedrijf? Als u nog steeds twijfels hebt, kunt u uw manager, uw
juridisch team, of de afdeling juridische zaken van Cimpress om hulp
vragen. Het is beter te voorzichtig te zijn en situaties te vermijden die
zelfs maar een schijn van belangenverstrengeling kunnen vertonen.
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V
Mijn manager is op reis. Ik
werd gebeld door haar man,
die zei dat mijn baas haar
telefoon was kwijtgeraakt en
dat ze dringend een paar
vertrouwelijke bestanden
nodig had. Haar man vroeg
me de informatie te sturen
naar zijn persoonlijke emailadres omdat mijn
manager haar werkmail niet
kan openen zonder haar
telefoon. Het is goed dat ik
mijn manager help door de
bestanden naar haar man te
sturen toch?

A
Nee. Het is niet goed
vertrouwelijke documenten
naar het persoonlijke
mailadres van uw manager’s
man te sturen. Weet u wel
zeker dat u met uw
manager’s man sprak? Dit
kan zomaar een oplichter zijn
die u overhaalt vertrouwelijke
informatie naar een derde
partij te sturen. Als u dit
vermoedt, neem dan contact
op met
InformationPrivacySecurity@
cimpress.com zodat de zaak
kan worden onderzocht.

> Eerlijk en ethisch gedrag en
billijk handelen
Het is onze bedoeling een bedrijfsomgeving te creëren die de hoogste
normen voor professionalisme en ethisch gedrag weerspiegelt. We
moeten ons allemaal inzetten om eerlijk, ethisch en fair met onze
leveranciers, klanten, concurrenten en andere teamleden om te gaan.
Onze beweringen over onze producten en diensten moeten altijd
waarheidsgetrouw, nauwkeurig en niet misleidend zijn. Wij moeten er
goed op letten niemand oneerlijk te benadelen via manipulatie,
misbruik van vertrouwelijke informatie, fraude of andere oneerlijke
handelspraktijken. Dit is van kritiek belang om onze goede reputatie te
behouden.

> Open en eerlijke concurrentie
Wij streven ernaar het beter te doen dan onze concurrenten door
superieure producten en diensten aan te bieden, nooit aan de hand
van onethische bedrijfspraktijken. Wij spannen niet samen met onze
concurrenten om de vrije mededinging of handel in te perken via
activiteiten zoals:
• Afspraken om prijzen vast te leggen of te behouden
• Het opdelen van markten, gebieden of klanten
• Het bespreken van een boycot van een derde partij
Als een concurrent dit soort onderwerpen ter sprake brengt, hoe
terloops ook, is het belangrijk dat u het gesprek meteen beëindigt en
het incident meldt bij uw manager, uw juridisch team, of de afdeling
juridische zaken van Cimpress.

> Gegevensbescherming
Wij respecteren de privacy van al onze teamleden en klanten en
weten hoe belangrijk het is om hun persoonlijke informatie te
beschermen. Wij beseffen dat onze teamleden en klanten hun
vertrouwen in ons stellen door hun persoonlijke gegevens met ons te
delen, en het beschermen van die informatie is van kritiek belang om
dat vertrouwen te behouden. Wij doen dit door zeer zorgvuldig om te
springen met persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de
wetten betreffende de persoonlijke levenssfeer en het bedrijfsbeleid.
Het is van kritiek belang dat we dit correct doen, niet alleen vanwege
de juridische risico's, maar ook omdat we dat respect voor onze
klanten moeten opbrengen. Wij hebben een specifiek team voor
Information Privacy and Security, dat instaat voor de beveiliging van
alle persoonlijke gegevens die wij verwerken. Wij geven jaarlijkse
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trainingen over ons beleid voor aanvaardbaar en veilig gebruik van
informatie en het belang van gegevensbescherming. Wij houden ook
geregeld bedrijfsbrede campagnes om de aandacht te vestigen op
veelvoorkomende risico's rond gegevensbescherming, zoals pogingen
tot phishing en spoofing. Wij hebben een wereldwijd beleid
betreffende de beveiliging van informatie, dat te vinden is op de
Corewiki. Ook kunt u uw manager om een exemplaar vragen of een
verzoek hierom mailen naar
InformationPrivacySecurity@cimpress.com.
Wij nemen onze verplichtingen inzake de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid van de persoonlijke,
medische en financiële informatie van onze teamleden zeer ernstig.
Dat houdt in dat persoonlijke informatie enkel wordt verzameld,
opgeslagen, gebruikt en gedeeld waar nodig en voor zover wettelijk
toegestaan. Deel nooit de persoonlijke informatie van een collega met
iemand binnen of buiten het bedrijf die daar niet toe bevoegd is, tenzij
u daar wettelijk toe verplicht bent. Behandel de persoonlijke gegevens
van uw collega's met evenveel zorg en respect als u zou doen voor
uw eigen gegevens.
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V
Een leverancier heeft mij een
vliegticket aangeboden om
naar zijn kantoor te komen
en een presentatie bij te
wonen van producten en
materialen die wij eventueel
zouden aankopen. Is het oké
als ik de leverancier laat
betalen voor de reis?

A
Als u in economy class
vliegt, in een bescheiden
hotel verblijft en de reis zich
beperkt tot dat zakelijk doel,
is het oké om de reis te
aanvaarden. Als de
leverancier u echter trakteert
op overdadig entertainment
tijdens de reis in de hoop zo
uw beslissing te beïnvloeden
en de order in de wacht te
slepen, moet u de reis
weigeren. U kunt de
leverancier wijzen op ons
Beleid inzake Geschenken,
Entertainment en Omkoping.

> Geschenken en
bedrijfsentertainment
Wij waarderen professionele objectiviteit in onze zakenrelaties. Ons
basisprincipe is dat wij geen geschenken ontvangen of geven als die
bedoeld zijn om onze bedrijfsbeslissingen of die van anderen te
beïnvloeden.
Wij accepteren geen geschenken, giften of andere gunsten, en staan
onze naaste familieleden dat ook niet toe, van een klant, leverancier
of andere persoon die zaken doet of wil doen met het bedrijf, tenzij het
om artikelen van bescheiden waarde gaat (minder dan USD 100 of
het plaatselijke equivalent). Alle geschenken van wezenlijke waarde of
die bedoeld zijn om bedrijfsbeslissingen te beïnvloeden, moeten
meteen worden teruggeven. Als dat om praktische redenen niet
mogelijk is, moet het geschenk aan het bedrijf worden bezorgd voor
liefdadige schenking of een andere gepaste behandeling.
Ook bij bedrijfsentertainment moeten het gezond verstand en matiging
steeds de leidraad zijn. U mag bedrijfsentertainment enkel aanbieden
aan, en alleen accepteren van, personen die zaken doen (of willen
doen) met het bedrijf als het entertainment slechts sporadisch
plaatsvindt, bescheiden is en bedoeld is voor legitieme
bedrijfsdoeleinden. We hebben een apart Beleid inzake Geschenken,
Entertainment en Omkoping, dat kan worden geraadpleegd op de
Corewiki. Ook kunt u uw manager om een exemplaar vragen of een
verzoek hierom mailen naar compliancequestions@cimpress.com.

“Als we ons ethisch beter
gedragen dan onze
concurrenten, dan kunnen
we ook betere financiële
resultaten behalen.”
Jeremie Profeta
VP, President van Most of World
organisatie-eenheden
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> Anti-omkopingsbeleid
Bij Cimpress accepteren of geven wij niets van waarde dat bedoeld is
om een bedrijfsbeslissing op ongepaste wijze te beïnvloeden. Dat
omvat dus ook smeergeld, steekpenningen, facilitatiebetalingen en
fraude. Wij weten dat dit soort bedrijfspraktijken niet alleen ons bedrijf
en onze reputatie kan schaden, maar ook een ernstige hinderpaal
vormt bij de ontwikkeling van dynamische economieën overal ter
wereld. De meeste overheden nemen doortastende maatregelen om
corruptie te bestrijden en wij willen daartoe bijdragen als
verantwoordelijke wereldwijde ondernemer.
“Wij zijn harde
concurrenten, maar gaan
daarbij altijd eerlijk en
integer te werk. Dat
versterkt onze kansen op
de markt.”
Trynka Shineman
EVP, CEO of Vistaprint

Wij staan nooit omkoping toe in het kader van zakelijke transacties,
maar het is belangrijk te weten dat er extra risico's en toezicht kunnen
zijn in geval van regelingen met overheidsambtenaren. In sommige
landen (zoals de Verenigde Staten) gelden er extra regels voor het
geven van iets van waarde aan een overheidsfunctionaris, die
overheidsinstellingen kunnen omvatten of bedrijven die eigendom zijn
van de overheid of waarover de overheid de zeggenschap heeft
(zoals openbare nutsbedrijven, telecommunicatiebedrijven of
persbureaus). Tegenover alle betalingen aan
overheidsfunctionarissen en handelspartners moeten redelijke en
naar behoren gedocumenteerde bedrijfsuitgaven staan, en zij mogen
T
nooit bestemd zijn om een ongepast bedrijfsvoordeel te verkrijgen.
r
y
We hebben een apart Beleid inzake Geschenken, Entertainment en
n
Omkoping, dat kan worden geraadpleegd op de Corewiki. Ook kunt u
k
uw manager om een exemplaar vragen of een verzoek hierom mailen
a
naar compliancequestions@cimpress.com.
S
h
i
n
e
m
a Wij beschikken over talrijke sterke merken bij Cimpress en wij hebben
n uw hulp nodig om die merken en ons imago te beschermen. Alles wat
, wij zeggen op de sociale media kan het imago en de reputatie van
ons bedrijf beïnvloeden. Publiceer dus geen wezenlijke niet-publieke
E informatie over het bedrijf of zijn activiteiten op enig online forum,
V zoals sociale media, bulletinboards, chatrooms of blogs. Dat geldt ook
P wanneer het de bedoeling is incorrecte verklaringen te verbeteren of
het bedrijf te verdedigen. Dit soort communicatie kan onbedoeld
& leiden tot het bekendmaken van door bedrijfseigen of vertrouwelijke
informatie. Wij hebben een specifiek Beleid voor Sociale Media op de
P Corewiki. Ook kunt u uw manager om een exemplaar vragen of een
r verzoek hierom mailen naar ComplianceQuestions@cimpress.com.

> Verantwoordelijk gebruik van
sociale media

e
s
i
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MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID
Alle bedrijfsonderdelen binnen Cimpress dienen op een maatschappelijk
verantwoorde en ethische manier zaken te doen de onze teamleden trots
maakt. We definiëren niet exact wat dit precies inhoudt, maar verwachten
het te “herkennen als we het waarnemen.”

> Bescherming van het milieu

V
Wat doen we om ervoor te
zorgen dat onze leveranciers
niet betrokken zijn bij de
schending van
mensenrechten?

A
Om zeker te weten dat onze
toeleveringsketen niet
betrokken is bij mensenhandel
en moderne vormen van
slavernij, heeft onze
wereldwijde
Procurementafdeling een
aantal processen
geïmplementeerd zoals het feit
dat onze leveranciers een
Gedragscode voor
Leveranciers moeten tekenen,
dat ze gescreend worden via
een externe database op
sancties en publicicteit die te
maken heeft met
mensenrechten, en
regelmatige sociale controle
van onze leveranciers.
Tegelijkertijd wordt van onze
bedrijfseenheden verwacht dat
ze van hun toeleveringsketen
geen ongeoorloofde zaken
tolereren zoals kinderarbeid,
slavernij en onveilige
werkomstandigheden.

Wij streven ernaar zaken te doen op een milieuverantwoorde wijze en op
een manier die onze impact op het milieu tot een minimum beperkt. Dat
houdt in dat wij niet alleen alle milieuwetten en -regels naleven, maar ook
onze processen continu evalueren en verbeteren in het kader van ons
milieurentmeesterschap. Cimpress financiert centraal de stijgende kosten
die onze dochterondernemingen maken bij het streven naar onze centraal
gedefinieerde en opgelegde betrokkenheid aangaande verantwoord
papiergebruik (bijv. Forest Stewardship Council, https://ic.fsc.org/) en het
terugdringen van vervuiling als gevolg van koolstofuitstoot over de gehele
organisatie, tot (of voorbij) het niveau dat in 2015 is vastgelegd door de
Global Compact van de Verenigde Naties.

> Mensenrechten
Bij Cimpress beseffen wij dat wij als multinationaal bedrijf de
verantwoordelijkheid hebben om een voorbeeld te stellen in onze zakelijke
relaties met anderen. Wij maken geen gebruik van dwangarbeid,
onvrijwillige arbeid of kinderarbeid in onze vestigingen en staan die ook
niet toe in geen enkel onderdeel van onze toeleveringsketen. Wij hebben
een specifieke Gedragscode voor Leveranciers, die onze leveranciers
dienen na te leven. U kunt onze Gedragscode voor Leveranciers vinden
op Cimpress.com.
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ONZE BELEGGERS
V
Hoe kan ik weten of iets
'wezenlijke' informatie is?

A
Als de informatie een redelijke
belegger ertoe zou aanzetten om
aandelen in een bedrijf te kopen
of te verkopen, dan is die
informatie 'wezenlijk'. Stel uzelf
de vraag “Zou ik op basis van
deze informatie aandelen in dit
bedrijf willen kopen of
verkopen?” Als het antwoord 'ja'
is, bent u waarschijnlijk in het
bezit van wezenlijke informatie
en mag u geen transacties
verrichten tot die informatie
publiek is gemaakt.

We hebben de verantwoordelijkheid zakelijke beslissingen te maken
in overeenstemming met de financiële doelstellingen die ons Investor
Relations Team en onze bestuurders richting onze beleggers
communiceren, alsmede met de budgetten en besluitvorming
aangaande kapitaaltoewijzing. We stellen duidelijk dat onze
uiteindelijke financiële doelstelling de intrinsieke waarde van het
aandeel Cimpress omvat. Daarom communiceren we geregeld over
onze investeringsfilosofie, waardebepaling en plannen. Iedere
belegger kan op basis daarvan, alsmede zijn eigen beoordeling en
investeringsfilosofie besluiten te beleggen, te desinvesteren of
bestaande aandelen te behouden. Wij moeten alles in het werk stellen
om onze reputatie van eerlijk en betrouwbaar bedrijf te beschermen.

> Handel met voorkennis
In het kader van ons werk kunnen wij in contact komen met wezenlijke
informatie over Cimpress die niet bekend is bij het grote publiek, zoals
de omzet, de financiële resultaten, de mogelijke overname van een
bedrijf of specifieke technologische ontwikkelingen. Ook zouden we in
contact kunnen komen met belangrijke niet-openbare informatie over
andere bedrijven, zoals onze leveranciers en klanten. Tot deze
informatie openbaar is gemaakt:
• Mag u geen aandelen van Cimpress of die andere bedrijven
kopen of verkopen;
• Mag u die informatie niet meedelen aan anderen die
transacties kunnen verrichten op basis van die informatie.
Elk kwartaal geldt er een gesloten periode waarin het voor ons
verboden is te handelen in aandelen van Cimpress. Die periode
begint twee weken vóór het einde van ons fiscale kwartaal en eindigt
aan het einde van de tweede handelsdag nadat we onze winst voor
het kwartaal hebben bekendgemaakt.
Wij hebben een specifiek Beleid inzake Handel met Voorkennis op de
Corewiki. Als u niet zeker bent of u aandelen van Cimpress of een
ander bedrijf waar u vertrouwd mee bent vanwege zijn relatie met
Cimpress mag kopen of verkopen, dient u onze afdeling juridische
zaken van Cimpress te raadplegen alvorens die aankoop of verkoop
uit te voeren.
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> Politieke activiteiten en bijdragen
V
Mijn team heeft onlangs de
hoogste kwartaalomzet ooit
gedraaid. Op onze locatie
hebben we een beeldkrant.
Wat een geweldige manier
om iedereen te laten weten
hoe goed we het gedaan
hebben, toch?

A
Nou, eigenlijk niet. De
beeldkrant is zichtbaar voor
iedere medewerker van
Cimpress, maar ook voor
mensen van buitenaf.
Omzetcijfers zijn
vertrouwelijk totdat ze via de
daarvoor geschikte kanalen
naar buiten worden
gebracht. Felicitaties aan uw
team, maar u dient
vertrouwelijk met deze
informatie om te gaan tot dat
de organisatie haar
openbaar maakt.

Het staat ons altijd vrij om politiek actief te zijn, in onze eigen tijd en met
ons eigen geld. Het is dus belangrijk om geen politieke activiteiten te
ontplooien met gebruik van bedrijfstijd of -middelen. Maak ook duidelijk
dat uw meningen en handelingen die van uzelf zijn, en niet noodzakelijk
die van het bedrijf. Doe ook geen betalingen van bedrijfsfondsen aan
een politieke partij, kandidaat of campagne.

> Vertrouwelijke informatie
Vertrouwelijke informatie is alle niet openbaar gemaakte of bedrijfseigen
informatie die verband houdt met of eigendom is van het bedrijf. Dit
omvat talrijke waardevolle bedrijfsactiva, zoals:
• Informatie over potentiële of werkelijke overname, strategische
samenwerkingsovereenkomsten of contracten
• Uitvindingen waarvoor nog geen octrooi is afgegeven, ideeën,
methodes en ontdekkingen
• Bedrijfsgeheimen, know-how en andere vertrouwelijke intellectuele
eigendom, inclusief niet gepubliceerde octrooiaanvragen
• Strategische plannen
• Alle niet openbaar gemaakte financiële informatie zoals
opbrengstenniveaus, winsten en financiële of prijsinformatie
• Informatie in verband met productlanceringen en rendement,
ontwerpen, de efficiëntie en capaciteit van onze
productiefaciliteiten, methodes en systemen
• Lijsten van werknemers, klanten en onderaannemers;
• Broncode (exclusief open-source werk) of object-code
• Alle materiële, niet openbaar gemaakte informatie waardoor
het u tijdelijk niet toegestaan is om te handelen.
Het is voor onze voortgezette groei en ons concurrentievermogen
essentieel dat deze informatie vertrouwelijk en beveiligd blijft. Maak
deze informatie dus niet bekend aan andere mensen of bedrijven,
tenzij daar een specifieke zakelijke reden voor is en er een
vertrouwelijkheidsovereenkomst van kracht is, of tenzij wij wettelijk
verplicht zijn de informatie bekend te maken. Het is ook belangrijk dat
wij onze verbintenis om de vertrouwelijkheid van de informatie van
andere bedrijven, zoals onze leveranciers en klanten, naleven.
Het kan gebeuren dat een buitenstaander u informatie over het bedrijf
vraagt. Deze derde partijen zijn mogelijk mediaprofessionals of
professionals uit het beleggingswezen (zoals effectenanalisten,
institutionele beleggers, makelaars en handelaars). Als u vragen van
deze aard krijgt, dan dient u te weigeren te antwoorden en de persoon
door te verwijzen naar de afdeling Public Relations of Investor
Relations.
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Wij moeten onze verplichtingen tegenover vroegere werkgevers
naleven. Die verplichtingen kunnen beperkingen omvatten inzake het
gebruik en de bekendmaking van hun vertrouwelijke informatie,
beperkingen inzake het aantrekken van vroegere collega's om bij
Cimpress te komen werken, en een concurrentiebeding.

V
Ik ben een PowerPointpresentatie aan het opstellen
en heb daarvoor een foto van
een leuk hondje nodig. Ik heb
even gegoogeld en vond een
prima foto op het internet.
Die kan ik toch gebruiken,
niet?

A
Het is niet omdat iets online is
dat u ook toestemming hebt om
het te gebruiken. Neem contact
op met de eigenaar van het
copyright om toestemming voor
het gebruik van de foto te krijgen.
Hetzelfde principe geldt voor het
gebruik van een song of
audiobestand in een presentatie.

> Bescherming en correct
gebruik van de activa van
Cimpress
De bescherming van onze bedrijfsactiva is van cruciaal belang. Die
activa omvatten de apparatuur, gereedschappen, materialen,
voorraden en technologische uitrusting (zoals computers, telefoons en
mobiele toestellen), naast immateriële activa zoals handelsmerken,
copyrights en octrooien. Respecteer de immateriële activa van
anderen en als u een schending van onze immateriële
eigendomsrechten vaststelt, moet u dat melden aan uw afdeling
Financiën of juridische zaken. Diefstal, verlies, slordigheid en afval
hebben een directe impact op onze financiële prestaties. Gebruik de
bedrijfsactiva enkel voor legitieme bedrijfsdoeleinden en niet tot
persoonlijk voordeel van uzelf of anderen. Als wij er niet in slagen
onze technologie-uitrusting te beschermen, kunnen onze
elektronische bestanden kwetsbaar worden voor aanvallen van
hackers. Wij hebben een specifiek Beleid betreffende aanvaardbaar
en veilig gebruik van informatie, dat te vinden is op de Corewiki. Ook
kunt u een exemplaar opvragen door een mail te sturen naar
InformationPrivacySecurity@cimpress.com.
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V
Het interne auditteam is hier
en ik voel me gespannen
omdat ik weet dat we fouten
met onze documentatie
hebben gemaakt. Ze
onderzoeken zoveel
informatie, zullen ze het
merken als ik de fout niet zelf
aan ze meld?

A
Decentralisatie,
communicatie en
transparentie zijn
belangrijker dan ooit. Als u
weet dat er een fout gemaakt
is, breng het interne
auditteam hier dan van op de
hoogte. Het is niet hun
bedoeling een schuldige aan
te wijzen, maar ze willen de
informatie juist checken en
problemen helpen oplossen.
Ze kunnen u helpen betere
processen te ontwikkelen of
context geven over waarom
het belangrijk is
documentatie op orde te
hebben. Communiceren met
het interne auditteam en
transparantie verlenen
brengt u niet in de
problemen.

> Nauwkeurige boekhouding en
administratie
Een eerlijke en nauwkeurige rapportage van al onze bedrijfstransacties
vormt een centraal onderdeel van het ethisch zaken doen. Leder van
ons is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van onze administratie
en rapporten. Correcte informatie is essentieel voor ons vermogen om
verantwoorde bedrijfsbeslissingen te nemen en te voldoen aan de
toepasselijke wetten en voorschriften.
Alle boeken, administratie en dossiers van het bedrijf moeten worden
bijgehouden conform alle toepasselijke regels en normen en moeten de
ware aard van de geregistreerde transacties correct weerspiegelen.
Onze financiële verslagen moeten beantwoorden aan de algemeen
aanvaarde boekhoudregels en het boekhoudbeleid van Cimpress. Er
mag voor geen enkel doel een verborgen of niet-geregistreerde rekening
of fonds worden opgericht. Er mogen geen onjuiste of misleidende
gegevens worden geregistreerd in onze boeken of administratie, en er
mogen geen uitkeringen worden gedaan uit bedrijfsfondsen of andere
bedrijfseigendom zonder gepaste bewijsstukken.
Cimpress is wettelijk verplicht volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en
begrijpelijke informatie te verstrekken in de verslagen en documenten
die het indient bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission
en in zijn communicatie met het publiek. Onze statutaire boekhouding en
rekeningen dienen te voldoen aan de vereisten die gelden in de
betreffende rechtsgebieden waar onze dochterondernemingen opereren.

> Problemen in verband met
financiële rapportage
Wij staan op nauwkeurigheid en transparantie. Elke transactie die wij
verrichten, moet op gepaste wijze worden geregistreerd. Als u zich
zorgen maakt over twijfelachtige praktijken inzake de boekhouding of de
financiële rapportage, of als u een klacht hebt in verband met de
boekhouding, interne boekhoudcontroles of audits, moet u dit melden bij
uw manager, de afdelingen financiën of juridische zaken of via onze
helplijn voor vertrouwelijke meldingen of de website. Het nummer van de
helplijn en het webadres voor uw land zijn te vinden op de laatste pagina
van deze Code. U kunt deze zorgen of bezwaren ook rechtstreeks
melden bij de Voorzitter van het Auditcomité van de Raad van
Commissarissen, Cimpress N.V., Hudsonweg 8, 5928 LW, Venlo,
Nederland.
Wij nemen nooit disciplinaire maatregelen of represailles tegen
teamleden die te goeder trouw een probleem of bezwaar melden.
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> Relaties met accountants

“Het is van essentieel belang
dat we op de juiste manier en in
het belang van Cimpress te
werk gaan, zodat we allemaal
gefocust kunnen blijven op het
benutten van de enorme
mogelijkheden die voor ons
liggen.”
Sean Quinn
EVP, Chief Financial Officer

We nemen bij Cimpress deel aan veel soorten audits en het is
essentieel voor ons succes dat we onze medewerking verlenen aan
onze auditors. Leg nooit onjuiste of misleidende verklaringen af en
verzwijg niets tegen een accountant (intern of extern) in verband met
een controle, analyse of beoordeling van de financiële verslagen van
Cimpress of bij het opstellen of indienen van een document of verslag
bij de Securities and Exchange Commission of een ander
overheidsorgaan. Het is belangrijk dat geen maatregelen worden
genomen om een dwingende, manipulatieve, misleidende of
frauduleuze invloed uit te oefenen op een accountant die een audit of
controle van onze financiële verslagen uitvoert. Hetzelfde geldt voor
een gekwalificeerde beveiligingsexpert die een PCI-evaluatie uitvoert
of een andere controle voor de informatiebeveiliging.
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BEHEER VAN DE CODE
> Uitzonderingen
Hoewel het beleid in deze Code strikt moet worden nageleefd, kan het
in zeldzame gevallen nodig zijn om een uitzondering mogelijk te
maken. Een teamlid dat meent dat een uitzondering op een van de
punten in dit beleid in zijn of haar geval nodig is, moet eerst
goedkeuring vragen bij de afdeling juridische zaken van Cimpress.

> Problemen in het kader van
deze Code onderzoeken en
oplossen
Wij stellen alles in het werk om meldingen van mogelijke overtredingen
van de Code grondig te onderzoeken. Als wij informatie ontvangen
betreffende een mogelijke overtreding van deze Code, zullen wij:
• De informatie beoordelen;
• Vaststellen of de melding gedrag betreft waar een informeel of
formeel onderzoek naar vereist is, en in voorkomend geval dat
onderzoek starten;
• Vaststellen of er disciplinaire maatregelen moeten worden
genomen; en
• Waar nodig de conclusies van het onderzoek melden bij de
Raad van Commissarissen of een comité van de Raad.
Er wordt van ons allemaal steeds verwacht dat wij volledig meewerken
aan een onderzoek van een mogelijke overtreding van deze Code. Wie
geen medewerking verleent aan een onderzoek, loopt het risico van
disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.
Overtredingen van deze Code kunnen leiden tot wettelijke
aansprakelijkheid voor Cimpress of zware schade toebrengen aan onze
reputatie en zij vormen dan ook een ernstige inbreuk op het beleid van
Cimpress. Wie de normen die in deze Code worden beschreven niet
naleeft, loopt het risico van disciplinaire maatregelen, inclusief maar
zonder beperking, berispingen, waarschuwingen, degradaties,
loonsverlagingen of ontslag.
Sommige overtredingen van deze Code vereisen ook dat Cimpress de
zaak doorverwijst naar de gepaste officiële of overheidsinstanties voor
onderzoek of vervolging. Tegen leidinggevenden die opdracht geven tot
gedrag dat in strijd is met deze Code of die dergelijk gedrag goedkeuren,
kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen, inclusief ontslag.
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> Wijzigingen
Wij streven naar voortdurende verbetering in alle aspecten van ons
programma voor ethiek en compliance. Het is dan ook mogelijk dat
Cimpress deze Code van tijd tot tijd bijwerkt. De meest actuele versie
van deze Code is te vinden op de Corewiki en op www.cimpress.com.

Herzien: november 2017
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VERTROUWELIJKE HELPLIJN
NUMMERS EN WEBSITES
Australië

1-800-099-138

https://cimpress.alertline.com

Oostenrijk(1)(2)

0800-200-288/855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

België(1)(2)

0800-100-10/855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

Canada

855-225-7061

https://cimpress.alertline.com

China

4008800624

https://cimpress.alertline.com

Tsjechië(2)

800-144-309

https://cimpresseu.alertline.com

Frankrijk(2)

0800-91-6366

https://cimpresseu.alertline.com

Duitsland(1)(2)

0800-2255-288/ 855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

Hongkong

800-90-3803

https://cimpress.alertline.com

India(1)

000-117 /855-225-7061

https://cimpress.alertline.com

Ierland(1)(2)

00-800-222-55288(UIFN)/855-225-7061 https://cimpresseu.alertline.com
0-800-89-0011(Northern)/ 855-225-7061
1-800-550-000/855-225-7061

Italië(2)

800-785-500

https://cimpresseu.alertline.com

Jamaica

1-888-240-1687

https://cimpress.alertline.com

Japan(3)

00531-11-0298 (KDDI)
0066-33-830527 (NTT)
0034-800-600165 (Softbank)

https://cimpress.alertline.com

Mexico

011-844-376-3328

https://cimpress.alertline.com

Nederland(1)(2)

0800-022-9111 /855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

Filippijnen

800-111-10915

https://cimpress.alertline.com
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Spanje(1)(2)(4)

900-99-00-11/855-225-7061

https://cimpresssp.alertline.com

Zwitserland(1)(2)

0800-890011/855-225-7061

https://cimpresseu.alertline.com

Tunesië(2)(4)(5)

001-704-552-8188

https://cimpresssp.alertline.com

VS

855-225-7061

https://cimpress.alertline.com

VK(2)

0808-234-0677

https://cimpresseu.alertline.com

(1) Als er twee nummers op één regel worden vermeld, moet u het eerste nummer intoetsen en
wachten op de kiestoon. Bel vervolgens het tweede nummer.
(2) In de landen van de EU en Tunesië mag u alleen aan financiën gerelateerde zaken melden
(financiële kwesties, auditing, administratie, bankieren, anti-omkoping).
(3) In Japan belt u het nummer dat hoort bij uw mobiele provider.
(4) Anonieme meldingen zijn in Spanje of Tunesië door de wet niet toegestaan. U wordt
gevraagd om uw identiteit bekend te maken wanneer u vanuit deze landen belt.
(5) In Tunesië is dit een gratis gesprek. Wanneer u een buitenlijn hebt, draait u de centrale en
wacht. Wanneer de centrale aan de lijn is vraagt u hun een gratis nummer in de V.S. te bellen en
leest u het nummer van de helplijn voor. Nadat het nummer is gebeld, hoort u een bandje dat
tweemaal zegt “Yes, we will accept the charges” (ja, de kosten voor dit gesprek zijn voor ons). U
hoort dan een begroeting waarin u wordt gevraagd om de door u gewenste taal te selecteren.

