SIGNIFY - Leverancier
Signify 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.

Paris Proof Commitment
1 - Ambitie

1. CO2 neutraal in onze operatie in 2020
2. 100% hernieuwbare elektriciteit opgewekt in 2020 inclusief gebouwen
3.	70% reductie van scope 1 & 2-emissies en 30% reductie van scope 3 gebruiksfase-emissies tegen 2030 en bouwen dit
voort richting 2040 (referentiejaar 2015)
4. In 2021-2025 zal Signify het tempo van de afspraken in Parijs verdubbelen

2 - Transparant

- Signify heeft in september 2020 carbon neutral en 100% hernieuwbare elektriciteit voor zijn eigen activiteiten
- Alle Signify-gebouwen zijn carbon neutral en met de intentie voor Paris Proof
- Alle resultaten worden weergegeven in ons geïntegreerd jaarverslag

AANTAL EIGEN GEBOUWEN
315 waarvan
17 eigendom
en 298 huur

2 eigendom
en 16 huur

AANTAL M2 VLOEROPPERVLAK
715.583 m2

AANTAL MEDEWERKERS
38.000

Nederland:
129.371 m2

3 - Realiseer
-

LED-verlichting en geoptimaliseerd HVAC-systeem
Overschakelen naar 100% hernieuwbare elektriciteit voor alle gebouwen en tevens 100% electrisch wagenpark
Verhoogd gebruik van kantoorruimte middels het implementeren van roadmaps met als achtergrond filosofie Paris proof
Geautomatiseerde bouwprocessen

4 - Monitor

We meten en rapporteren het energieverbruik en de CO2-voetafdruk van onze gebouwen op kwartaalbasis. We monitoren
ook jaarlijks energiebesparings- en emissiereductie-initiatieven in onze gebouwen over de hele wereld. Met extra attentie
op het hoofdkantoor in Eindhoven.

5 - Promoot

Door collega’s en klanten te informeren en te inspireren met onze ambities en de ambities van Paris Proof. Om concreet te
zijn hoe we dat gaan bereiken bij beide doelgroepen. Zo hebben we in ons nieuwe duurzaamheidsprogramma 2021 - 2025
afspraken gemaakt over het verdubbelen van het tempo van de Parijs overeenkomst.

www.parisproof.nl

