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EURONAV DERDE JAAR OP RIJ  
OPGENOMEN IN SECTORNEUTRALE 

BLOOMBERG GENDER-EQUALITY INDEX 
 
 
ANTWERPEN, België, 22 januari 2020 – Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) 

(“Euronav” of de “Vennootschap”) maakt vandaag bekend dat de Vennootschap opnieuw 

werd opgenomen in de Bloomberg Gender-Equality Index (“GEI”).  

 

De 2020 Index werd gisteren gelanceerd in de Verenigde Staten en meet 

gendergelijkheid op basis van interne bedrijfsstatistieken, werknemersbeleid, 

ondersteuning van en betrokkenheid bij de externe gemeenschap en een genderbewust 

productaanbod.  

 

Euronav is bijzonder trots voor het derde jaar op rij te zijn opgenomen in de index. De 

erkenning door Bloomberg geeft blijk van het belang dat de Vennootschap binnen haar 

organisatie hecht aan gendergelijkheid. Euronav beoogt dan ook voortdurende 

vooruitgang binnen dit domein en in haar streven naar een werkomgeving die alle 

werknemers omarmt. De omvang van de Bloomberg GEI blijft op haar beurt toenemen 

met inmiddels 325 opgenomen bedrijven, ten opzichte van 230 vorig jaar. Euronav 

ondersteunt het initiatief van harte. 
 

 

Achtergrond bij de Bloomberg Gender Equality Index (GEI)  

De 2020 GEI breidt zich wereldwijd uit en vertegenwoordigt inmiddels 42 landen (ten 

opzichte van 36 landen in 2019) en een gezamenlijk marktkapitaal van 12 triljoen USD.  

De ondernemingen zijn actief in 11 uiteenlopende sectoren, waaronder communicatie, 

consumentengoederen, energie, financiën, transport, materialen en technologie.  

 

Euronav nam deel aan een enquête opgezet door Bloomberg in samenwerking met 

externe deskundigen, waaronder Women’s World Banking, Catalyst en Working Mother 

Media. De ondernemingen die dit jaar werden opgenomen, haalden of overtroffen een 
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globale drempel opgesteld door Bloomberg inzake publicatie van bedrijfsinformatie en het 

behalen of aannemen van de beste statistieken en beleidslijnen. Zowel de enquête als de 

GEI zijn vrijwillig en deelname is kosteloos. De index is geen rangschikking. 

 

 

Meer informatie: https://www.bloomberg.com/professional/sustainable-finance/. 

Bloomberg klanten hebben toegang tot de GEI via {BGEI Index DES <GO>}.  
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Contact: 

Brian Gallagher – Head of IR, Research and Communications & Executive Committee 

member  

Tel: +44 20 78 70 04 36  

Email: IR@euronav.com 

 

 

 
Bekendmaking resultaten vierde kwartaal 2019:  Donderdag, 30 januari 2020 

Over Euronav 
Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en 
petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. 
Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op 
de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder 
langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers 
International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat 
uit 2 V-Plus-schepen, 42 VLCC’s, 27 Suezmax-schepen (waarvan 2 in joint venture) en 2 FSO-schepen (beide in 
50%-50% joint venture). 
 

 
Over Bloomberg 
Bloomberg, de wereldwijde leider in business en financiële informatie en nieuws, geeft invloedrijke 
besluitvormers een kritische voorsprong door hen te verbinden met een dynamisch netwerk van informatie, 
mensen en ideeën. De kracht van de vennootschap – snel en nauwkeurig data, nieuws en analyses aanleveren 
door innovatieve technologie – vormt de kern van de Bloomberg Terminal. De bedrijfsoplossingen van 
Bloomberg bouwen voort op deze kern: technologie gebruiken om klanten in staat te stellen data en informatie 
binnen organisaties efficiënter en effectiever te ontvangen, te integreren, te verspreiden en te beheren. 
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