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Bijna twee octrooiaanvragen per dag! 
 
Signify #1 verlichtingsbedrijf in Europese octrooiaanvragen in 2020  
 

• Stijgt van plaats 26 naar plaats 21 van alle bedrijven die octrooien hebben aangevraagd bij het 
Europees Octrooibureau (EOB)  

• Staat op de tweede plaats van Nederlandse bedrijven met 691 ingediende octrooiaanvragen 
 

Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, was in 2020 
opnieuw de nummer één in het aantal octrooiaanvragen voor verlichting bij het Europees 
Octrooibureau (EOB). Dit illustreert het leiderschap van het bedrijf op het gebied van innovatie en 
voortdurende verbeteringen in LED-verlichtingstechnologie. Signify diende in totaal 691 octrooien in 
en klom van plaats 26 een jaar eerder naar plaats 21 van alle bedrijven die octrooien indienden bij 
het EOB. 
 
"Ons doel is om het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten voor een beter leven en een 
betere wereld. Om dit doel te bereiken richten onze onderzoekers zich voortdurend op 
verlichtingsonderzoek dat zorgt voor nieuwe ervaringen en waarde voor onze klanten, en innovaties 
die het milieu en de maatschappij ten goede komen,” zegt Eric Rondolat, CEO van Signify. “Deze 
omvatten het verbeteren van producten die al op de markt zijn, maar ook producten die nog in 
ontwikkeling zijn en die ons zullen helpen concurrerend te blijven en in de toekomst winstgevende 
groei te stimuleren." 
 
Signify staat op de tweede plaats in de lijst van Nederlandse bedrijven. In 2020 heeft het bedrijf een 
groeiend aantal octrooien aangevraagd voor LiFi, 3D-printen, UV-C-desinfectieverlichting en 
verlichting voor de landbouw. Het bezit nu meer dan 19.500 octrooien, bijna allemaal gericht op LED-
gebaseerde verlichting en besturing. Ze omvatten alles van LED-lampen, -modules en -armaturen tot 
geconnecteerde technologieën voor het beheren van deze lichtbronnen, waardoor licht 
geconnecteerd, digitaal en duurzaam wordt.  
 
De innovaties van Signify in een notendop. 
 
“De leidende positie van sommige Nederlandse bedrijven met een breed scala aan technologieën is 
goed nieuws, want onderzoek en innovatie zullen tot een gezondere wereld leiden en het herstel van 
de pandemie stimuleren,” vertelt António Campinos, President Europees Octrooibureau (EOB). 
Het EOB, met hoofdzetel in München, biedt uitvinders hoogwaardige octrooibescherming in maar 
liefst 44 landen en bestrijkt daarmee een markt van zowat 700 miljoen mensen. Vorig jaar ontving 
het in totaal 180.250 aanvragen, wat ondanks de pandemie bijna evenveel was als in 2019. 

https://www.signify.com/nl-nl
https://www.signify.com/global/innovation/trulifi
https://www.signify.com/global/innovation/3d-printing
https://www.signify.com/nl-nl/innovation/uv-c
https://www.lighting.philips.nl/producten/horticulture?locale_code=en_&remember_locale=nl_nl
https://www.youtube.com/watch?v=iALePUK4Ims


 

 

 

 
Voor gedetailleerde statistieken en ondersteunend materiaal van het Europees Octrooibureau, 
raadpleeg het jaarverslag van het EOB op: www.epo.org/patent-index2020. 
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Neem voor meer informatie contact op met: 
Signify Benelux 
Roel Dekoninck, PR Manager 
Tel: +32 477 25 23 56 
E-mail: roel.dekoninck@signify.com 
 
Over Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldwijde marktleider in verlichting voor professionals en 
consumenten en verlichting voor het Internet der Dingen. Onze Philips-producten, Interact 
geconnecteerde verlichtingssystemen en datagestuurde diensten zorgen voor bedrijfswaarde en 
transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimten. In 2020 realiseerden we een 
omzet van EUR 6,5 miljard met ongeveer 38.000 medewerkers in meer dan 70 landen. We ontsluiten 
het buitengewone potentieel van licht voor een beter leven en een betere wereld. We hebben in 
2020 CO2-neutraliteit weten te bereiken en behoren sinds onze beursgang in 2016 tot de Dow Jones 
Sustainability Index - in 2017, 2018 en 2019 werden we uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws van 
Signify is te vinden in de Newsroom, op Twitter, op LinkedIn en op Instagram. Informatie voor 
beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations. 
 
Over het EOB  
Met 6.400 medewerkers is het Europees Octrooibureau (EOB) een van de grootste Europese 
instellingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in München, er zijn eveneens vestigingen in Berlijn, 
Brussel, Den Haag en Wenen. Het EOB werd opgericht met als doel de samenwerking op het gebied 
van octrooien in Europa te versterken. Dankzij de gecentraliseerde octrooiprocedure van het EOB 
kunnen uitvinders een kwalitatief hoogstaande octrooibescherming krijgen in 44 landen die een 
markt van 700 miljoen mensen bestrijkt. Het EOB is ook 's werelds toonaangevende instantie op het 
gebied van octrooi-informatie en octrooi-onderzoek. 
 

http://www.epo.org/patent-index2020
mailto:elco.van.groningen@signify.com
http://www.signify.com/
http://www.lighting.philips.com/
https://www.interact-lighting.com/en
https://www.signify.com/nl-nl/our-company/news/press-releases/2020/20201103-signify-achieves-carbon-neutrality-and-sets-course-to-double-its-positive-impact-on-the-environment-and-society
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
http://www.signify.com/news
http://www.twitter.com/Signify_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/admin/updates/
https://www.instagram.com/signify_press/
http://www.signify.com/investorrelations

