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Signify neemt WiZ Connected over en breidt zo haar leiderschap uit in slimme verlichting  

 
Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), wereldleider in verlichting, maakt bekend dat het 
WiZ Connected heeft overgenomen. WiZ Connected is de ontwikkelaar van het WiZ ecosysteem, wat 
gebaseerd is op de Wi-Fi protocol. De toevoeging van WiZ zorgt ervoor dat Signify haar leiderschap 
kan vergroten dankzij haar intrede in de op Wi-Fi gebaseerde slimme verlichtingsmarkt.  
 
“We zijn bijzonder verheugd om onze krachten te bundelen met de teams van WiZ Connected. Zij 
ontwikkelden namelijk een geweldig technologieplatform waardoor wij een bredere groep van 
klanten kunnen bereiken in de groeiende markt van op Wi-Fi gebaseerde slimme verlichting. Het is 
een perfecte aanvulling op het bestaande Signify portfolio en zal ons verder helpen om een rijke 
lichtervaring én een intuïtief gebruik ervan aan onze klanten aan te bieden,” zegt Eric Rondolat, CEO 
van Signify. 
 
“Het is een eer om deel uit te maken van Signify, de wereldleider in verlichting. WiZ is een open IoT-
platform, toegankelijk voor alle verlichtings- en OEM-partners, die we voorzien van alle voordelen 
van geconnecteerde devices,” zegt Jean-Eudes Leroy, CEO van WiZ Connected. “Samen met Signify 
gaan we een nieuwe en brede groep van klanten bedienen met onze eenvoudig te gebruiken, 
schaalbare oplossing.” 
 
WiZ Connected heeft een hoofdkantoor in Hongkong met 53 werknemers. WiZ Connected zal de op 
Wi-Fi gebaseerde geconnecteerde lampen en armaturen blijven verkopen onder haar eigen 
merknaam.   
 
De volledige transactie zou volledig afgerond moeten zijn in het tweede kwartaal van 2019. 
Financiële gegevens worden niet vrijgegeven.  
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Voor meer informatie, neem contact op met: 
 

Signify Corporate Communications 

Elco van Groningen 

Tel: +31 6 1086 5519 

E-mail: elco.van.groningen@signify.com 

 
Signify Benelux Communications    

Roel Dekoninck      

Tel: +32 477 252356     

E-mail: roel.dekoninck@signify.com 
 

Over Signify 

Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en 

verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips-producten, Interact connected 

verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren commerciele waarde en verbeteren het leven 

in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van 6,4 miljard € in 2018 hebben we 

ongeveer 29.000 werknemers en zijn we aanwezig in meer dan 70 landen. We ontsluiten het 

buitengewone potentieel van licht voor een prettiger leven en een betere wereld. We zijn twee jaar 

op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify 

bevindt zich in het nieuwscentrum, Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor beleggers is te 

vinden op de pagina Investor Relations. 
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