ADDENDUM
bij
OVEREENKOMST VOOR DE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE CONSEQUENTIES VAN DE
VERZELFSTANDIGING VAN PHILIPS LIGHTING d.d. 28-04-2016

Partijen:
Philips Lighting B.V. ten deze optredende voor zichzelf en voor Modular Lighting Nederland
B.V., hierna te noemen Lighting,
En
Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen.nl, VHP2 en De Unie, hierna te noemen
Vakorganisaties,

Overwegende:
_



dat partijen op 28 april 2016 een ‘Overeenkomst voor de arbeidsvoorwaardelijke
consequenties van de verzelfstandiging van Philips Lighting’ zijn overeengekomen;



dat Koninklijke Philips N.V. op 31 mei 2016 Philips Lighting N.V. als separaat bedrijf op de
effectenbeurs heeft doen noteren en in fases aandelen zal uitgeven;



dat de eerste fase heeft geleid tot uitgifte van 28,78% van de aandelen;



dat op enig moment na 28 november 2016 een tweede of volgende fase van
aandelenuitgifte zal plaatsvinden, waarbij op enig moment >50% van de aandelen zal zijn
uitgegeven;



dat partijen met dit Addendum in aanvulling op de Overeenkomst d.d. 28 april 2016
afspraken maken over een eigen ondernemings-cao voor Lighting met looptijd vanaf 1
januari 2017, ongeacht of de meerderheid van de aandelen op 1 januari 2017 zal zijn
uitgegeven;



dat Philips Electronics Nederland B.V. heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen een
eigen CAO voor Lighting vanaf 1 januari 2017;

komen overeen als volgt:
1.

CAO

1.1. Tot 1 januari 2017 blijft op de werknemers van Lighting op wie de CAO Philips van
toepassing is, de CAO Philips van toepassing.

_
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1.2. Lighting zal een eigen ondernemings-cao afsluiten met Vakorganisaties;
1.3. De cao-Lighting zal ingaan per 1 januari 2017;
1.4. Indien de datum waarop de cao-Lighting wordt afgesloten is gelegen ná 1 januari 2017,
zal de CAO-Philips op de werknemers van Lighting tot deze datum nawerking hebben;
1.5. De afspraken in de Overeenkomst d.d. 28 april 2016 blijven voor het overige
onverminderd van kracht;
_
1.6. Lighting zal haar medewerkers over deze overeenkomst informeren.

2.

Ondertekening
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