
 
 

Informacja prasowa 
 
 
26 września 2017 
 
Philips Lighting ogłasza powstanie Fundacji Philips Lighting 

 Ponad miliard ludzi na całym świecie dalej nie ma dostępu do światła elektrycznego 

 Światło tworzy warunki do lepszej edukacji, poprawia jakość życia i zdrowia oraz zwiększa 
bezpieczeństwo 

 Fundacja buduje partnerstwo z podmiotami likwidującymi bariery w łańcuchu wartości światła 
 
Eindhoven, Holandia - Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) światowy lider w dziedzinie 
oświetlenia ogłosił dziś powstanie Fundacji Philips Lighting - niezależnej organizacji non-profit, której 
misją jest dostarczanie oświetlenia do społeczności nieobjętych jeszcze infrastrukturą elektryczną. 
W celu realizacji tej misji, fundacja buduje partnerstwa z podmiotami z całego łańcucha wartości 
związanego z oświetleniem.  
 
„Philips Lighting od ponad 125 lat rozświetla codzienność na całym świecie i jesteśmy dumni, że możemy 
wesprzeć działania fundacji za pomocą naszych środków, ekspertyzy i wiedzy o oświetleniu” powiedział 
Eric Rondolat, CEO w Philips Lighting. Dodał też, że sam zachęca pracowników do włączenia się 
i wspierania działalności fundacji. „Przyszłość oświetlenia nie jest kwestią jedynie kontaktu, tu chodzi 
o odblokowanie tego wyjątkowego potencjału, jakie ma światło w rozświetlaniu codzienności 
i ulepszaniu świata.” 
 
W dzisiejszym świecie więcej niż co siódma osoba żyje bez dostępu do prądu, a z tej grupy ponad połowa 
zamieszkuje obszary wiejskie w krajach rozwijających się. Oświetlenie jest katalizatorem 
zrównoważonego rozwoju, poprawia dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i zwiększa szanse. Fundacja 
zajmuje się projektami, które rozwiązują zapotrzebowanie na oświetlenie w domach, na ulicach 
i w instytucjach, zapewniając w ten sposób aktywność społeczności również po zachodzie słońca. 
 
„Będziemy realizować naszą misję poprzez wspieranie rozwoju systemów, w których społeczności mogą 

zyskać dostęp do oświetlenia” powiedział dr Shalini Sarin, prezes Fundacji Philips Lighting oraz starszy 

wicedyrektor HR, CSR oraz Base of the Pyramid w Philips Lighting. 

 

Więcej informacji na temat fundacji, jej partnerów i prowadzonych przez nią projektów dostępnych jest 

na stronie http://www.lighting.philips.com/main/company/philips-lighting-foundation 
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Fundacja Philips Lighting 

Fundacja Philips Lighting jest niezależną organizacją non-profit, współpracującą z organizacjami 
pozarządowymi oraz społecznościami o ograniczonym dostępie do infrastruktury elektrycznej. Dzieląc 
się technologią oświetleniową i ekspertyzą, pomagamy ulepszać codzienność, pozwalamy 
społecznościom rozwijać się i budować świadomość roli, jaką odgrywa oświetlenie w zwiększaniu 
wydajności energetycznej na całym świecie. Najnowsze wiadomości o Fundacji Philips Lighting można 
znaleźć na naszej stronie lub w portalu LinkedIn. 
 

Philips Lighting 

Philips Lighting (Euronext: 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 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. 
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