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Philips benoemt Eric Rondolat tot CEO van de sector Lighting en lid van 
het Philips Executive Committee 
 
Brussel, België – Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) heeft 
vandaag de benoeming aangekondigd van Eric Rondolat tot Chief Executive Officer van 
de sector Lighting en lid van het Philips Executive Committee. De heer Rondolat volgt op 
1 april 2012 Frans van Houten op, die Philips Lighting op interimbasis heeft geleid. 
 
De heer Rondolat is geboren in 1966 en heeft de Italiaanse en Franse nationaliteit. Hij 
maakt de overstap naar Philips vanuit Schneider Electric. 
“Ik ben er erg blij mee dat we Eric Rondolat bereid hebben gevonden om onze sector 
Lighting te gaan leiden”, aldus Frans van Houten, Chief Executive Officer van Koninklijke 
Philips Electronics N.V. “Eric heeft een indrukwekkende internationale carrière 
opgebouwd in de technologiesector, zowel op gevestigde als snelgroeiende opkomende 
markten, het meest recent in de Aziatisch-Pacifische regio (China). Als ondernemer in 
hart en nieren en met zijn heldere strategische visie zal hij in staat zijn om leiding te 
geven aan de sector die momenteel de overstap maakt naar energiezuinige LED-
verlichtingsoplossingen. Eric heeft een sterke staat van dienst als het gaat om 
resultaatgerichtheid en vormt een uitstekende toevoeging aan mijn team.” 
 
“Ik ben zeer verheugd met mijn benoeming bij Philips in deze boeiende functie en ik kijk 
uit naar de samenwerking met de teams om de innovaties van Philips Lighting optimaal 
te positioneren op deze dynamische markt”, aldus de heer Rondolat. “Philips is een 
onderneming met een rijke geschiedenis en heeft een prima uitgangspositie om nieuwe 
groeimogelijkheden te kunnen benutten.”  
 
Philips Lighting is de grootste fabrikant van verlichtingsproducten ter wereld en heeft in 
2011 een omzet van 7,6 miljard euro geboekt. De sector Lighting voert de transformatie 
van zijn productportfolio naar LED-toepassingen en -oplossingen versneld uit, zoals blijkt 
uit de robuuste middelhoge-dubbelcijferige omzetgroei voor het gehele LED-portfolio in 
de afgelopen twee jaar. Met de benoeming van de heer Rondolat tot nieuwe CEO en de 
aanstelling van Paul Verhagen als CFO van Philips Lighting op 1 januari 2012 is het 
nieuwe directieteam van Philips Lighting nu compleet. 
 
De heer Rondolat is gehuwd en heeft drie kinderen. Zijn cv en een foto met hoge 
resolutie zijn beschikbaar op www.philips.com/newscenter. 
 
 
 
 
 



 
 
Meer informatie bij: 
Sarah Facxin 
PR Manager Lighting & Healthcare 
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) 
E-mail: sarah.facxin@philips.com 
 
Philips Customer Care Center, tel. 070 700 036 
 

Over Koninklijke Philips Electronics 
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als 
gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel 
het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een 
wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en 
design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige 
kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. Philips met 
hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt ongeveer 122.000 personen tewerk met 
verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 
2011. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in 
energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, 
met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en 
tandverzorging. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en 
www.philips.be 
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