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Philips en CEC sluiten samenwerkingsverband voor slimme wegverlichting 
in China 
 
Beijing, China – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) en China Electronics 
Corporation (CEC) hebben vandaag aangekondigd dat zij een 
samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. De twee ondernemingen willen 
samen een belangrijke speler worden op de Chinese markt voor slimme wegverlichting. 
Na verkrijging van de vereiste goedkeuring van de toezichthoudende instanties zal de 
nieuwe onderneming voor 30% eigendom zijn van Philips en voor 70% eigendom van 
SED, onderdeel van het CEC-concern. 
 
Het samenwerkingsverband zal zich richten op slimme bedieningssystemen, software en 
LED-armaturen voor wegverlichting. De joint venture combineert het innovatievermogen 
van Philips op het gebied van wegverlichting met de lokale marktkennis van SED. De 
Chinese overheid wil de ontwikkeling van energiezuinige steden bevorderen, inclusief de 
omschakeling naar LED-technologie en intelligente verlichtingsbeheersystemen. 
 
“Deze overeenkomst tussen SED, een koploper in de Chinese LED-sector, en Philips, 
een wereldwijd toonaangevende aanbieder van innovatieve verlichtingsoplossingen, 
vertegenwoordigt een mijlpaal voor beide partijen in hun streven naar verdere groei op 
het gebied van intelligente verlichting voor Chinese steden”, aldus Liu Liehong, president 
en algemeen directeur van CEC. “Dit samenwerkingsverband combineert de sterke 
punten van de twee ondernemingen, zodat wij met onze LED-oplossingen kunnen 
bijdragen aan de overgang naar energiezuinige en intelligente openbare verlichting in 
China.” 
 
“Philips beantwoordt met zijn LED-oplossingen aan de oproep van de Chinese overheid 
om meer milieuvriendelijke en intelligente verlichting te ontwikkelen voor Chinese 
steden”, aldus Patrick Kung, CEO van Philips Greater China. “De samenwerking met 
SED stelt Philips in staat om lokale klanten nog beter van dienst te zijn met zinvolle 
innovaties en om ons succes in China verder uit te bouwen.” 
 
Het productaanbod van de joint venture zal onder meer bestaan uit Philips CityTouch, 
een innovatief en intelligent online beheersysteem voor straat- en wegverlichting in 
steden. Met CityTouch kan de verlichting van een gehele stad op een dynamische en 
flexibele manier via internet worden aangestuurd, zodat de verlichting alleen wordt 
ingeschakeld waar en wanneer dat nodig is. Dit zorgt voor maximale efficiëntie terwijl 
tegelijkertijd het zicht en de veiligheid op de wegen worden gewaarborgd. In combinatie 
met LED-verlichting kan CityTouch een besparing tot 70% op de energie- en 
onderhoudskosten opleveren. 
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Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde 
onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de 
mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en 
verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard 
EUR in 2012 en stelt ongeveer 116.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 
meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, 
acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en 
mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
 
About China Electronics Corporation: 
China Electronics Corporation (CEC) is the largest state-owned IT enterprise in China 
specializing in providing IT products and services. Its core businesses include integrated 
circuit and related key components, software and service, computers for professional 
use and related core parts, flat panel display, and logistical and IT services for e-trade 
and science parks. CEC has 37 subsidiaries and 16 listed affiliates with controlling 
interests, with a total of more than 126,000 employees. In 2012, CEC achieved a 
turnover of RMB 183.04 billion, with sales and services in more than 100 countries. 
Since 2011, it has been listed in Fortune 500 companies for three consecutive years. 
CEC is a domestically leading company with international competitiveness in the 
following areas: computers for professional use and related core parts, flat panel display, 
integrated circuit and related key components, software development and services, as 
well as logistical and IT services for e-trade and science parks . For more information, 
please visit http://www.cec.com.cn. 
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