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Tomasz Książek nowym Prezesem Zarządu Signify Poland  
 
Warszawa, Polska – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej informuje,  
że od 1 października br. stanowisko Prezesa Zarządu Signify Poland objął Tomasz Książek. Zastąpił on 
Bogdana Rogalę, który po 38 latach pracy w Signify (poprzednio Philips Lighting) przeszedł na 
emeryturę.  
 
Tomasz Książek od lat związany jest z branżą oświetleniową, a swoją ścieżkę zawodową w Signify 
rozpoczął w 1995 roku. W ciągu swojej 26-letniej kariery pełnił różne funkcje kierownicze wyższego 
szczebla, m.in. rolę Dyrektora Marketingu na Europę Środkowo – Wschodnią. Aktualnie jest 
Dyrektorem Handlowym na Polskę i Kraje Bałtyckie. Od 2017 roku był również Wiceprezesem Zarządu 
Signify Poland.  
 
„Jesteśmy firmą z wyjątkową 100-letnią historią obecności w Polsce, która od wielu lat wywiera 
znaczący wpływ na otoczenie biznesowe i społeczne. Objęcie funkcji Prezesa Zarządu Signify Poland to 
dla mnie ogromny zaszczyt, a także zobowiązanie do dalszego umacniania pozycji lidera branży,  
w oparciu o innowacyjne technologie oświetleniowe, nieustanne inwestowanie w zaplecze  
produkcyjno-badawcze, przy zachowaniu celów zrównoważonego rozwoju” - mówi Tomasz Książek, 
Prezes Zarządu Signify Poland. 
 

Signify w Polsce 
Tomasz Książek jako Wiceprezes Zarządu Signify Poland ściśle współpracował z dotychczasowym 
Prezesem, Bogdanem Rogalą. Na przestrzeni wielu lat firma ugruntowała swoje znaczenie w Polsce, 
dynamicznie rozwijając fabryki w Pile, Kętrzynie i Bielsku Białej oraz umacniając pozycję lidera  
w sprzedaży produktów, systemów i usług oświetleniowych. Biuro handlowe Spółki zlokalizowane jest 
w Warszawie. Baza pracowników firmy w Polsce jest zdecydowanie największą w Europie Wschodniej. 
W 2020 roku zatrudniała blisko 6 000 osób. 
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W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z: 
 
Rzecznik Prasowy Signify w Polsce 
Dorota Sławińska 
Tel: +48 605 342 517 
E-mail: dorota.slawinska@signify.com 
 
O Signify 
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla użytkowników 
profesjonalnych i konsumentów a także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty 
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marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych przez 
te systemy danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i 
przestrzeni publicznej. 
W 2020 r. firma odnotowała sprzedaż na poziomie 6,5 miliarda euro. Zatrudnia około 39 000 
pracowników w 70 krajach. Misją firmy jest uwalnianie niezwykłego potencjału światła dla jaśniejszego 
życia i lepszego świata. W 2020 roku Signify osiągnęła neutralność węglową. Od pierwszej oferty 
publicznej na giełdzie przedsiębiorstwo znajdowało się przez cztery lada z rzędu w rankingu Dow Jones 
Sustainability Index, gdzie w 2017, 2018 i 2019 roku uzyskało tytuł Industry Leader. Najświeższe 
informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze, LinkedInie i Instagramie. 
Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.  
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