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Philips Lighting ogłoszony tegorocznym liderem Dow Jones Sustainability Index 

 Philips Lighting otrzymuje ocenę 91/100 oraz tytuł najlepszego w swojej klasie 
w wymiarze środowiskowym i gospodarczym 

 Najwyższe noty (100/100) przyznano za strategię klimatyczną, raportowanie 
środowiskowe, wydajność operacyjną i zarządzanie innowacyjnością 
 

Eindhoven, Holandia - Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider 
w dziedzinie oświetlenia ogłosił dziś, że przyznano mu tytuł lidera branży w kategorii części i sprzęt 
elektryczny w tegorocznym Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Ogólny wynik firmy oceniono 
na 91/100, dowodząc, że zrównoważoność jest kluczem do strategii Philips Lighting. Po debiucie 
giełdowym w marcu 2016, w tym roku Philips Lighting po raz pierwszy został włączony do tej kategorii 
jako oddzielna firma.  

„Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. To prawdziwy zaszczyt widzieć uznanie za ciężką pracę 
i zaangażowanie wszystkich w naszej firmie. Zrównoważony rozwój leży w samym sercu naszej 
działalności. To część naszej codziennej pracy i nasze przywództwo napędzane jest potrzebą działania 
w tej sprawie” powiedziała Nicola Kimm, szefowa ds. zrównoważonego rozwoju, środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa. 

W swojej corocznej ocenie, DJSI wyraziło uznanie za mocne wyniki po starcie programu ‘Brighter Lives, 
Better World’, który skupiał się na zrównoważonych przychodach i operacyjności. Wraz z tym 
programem Philips Lighting poważnie zaangażował się w plan zyskania neutralności węglowej i redukcji 
swojego śladu węglowego o 21% w 2016 roku. Najwyższe noty (100/100) przyznano Philips Lighting 
za strategię klimatyczną, raportowanie środowiskowe, wydajność operacyjną i zarządzanie 
innowacyjnością 

 

W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt: 
Philips Lighting 
Dorota Sławińska,  
Rzecznik Prasowy Philips Lighting Poland 
Tel: +48 605 342 517 
E-mail: dorota.slawinska@philips.com  

 
Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, dostarcza 
produkty, systemy i usługi tworzące innowacje, które podnoszą wartość biznesu, kreują przeżycia 
i pomagają ulepszać życie. Obecni zarówno na rynku profesjonalnym jak i konsumenckim, prowadzimy 
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cały przemysł w stronę Internetu Rzeczy, który przekształca domy, przestrzenie biurowe i publiczne. 
Ze sprzedażą na poziomie 7,1 miliarda euro w 2016 roku, zatrudniamy 34 tysiące pracowników w ponad 
70 krajach. Wiadomości o Philips Lighting dostępne są w serwisach: Newsroom, Twitter oraz LinkedIn. 
Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Investor Relations.   


