ADDENDUM
Bij de uitvoeringsovereenkomst tussen Koninklijke Philips N.V.
en Stichting Philips Pensioenfonds
per 13 december 2016
Partijen:
Koninklijke Philips N.V., gevestigd te Eindhoven, te dezen handelend voor zichzelf, alsmede
namens alle overige vennootschappen welke in de Statuten van de Stichting Philips
Pensioenfonds worden gedefinieerd als ‘Philips’, met uitzondering van de Lightingvennootschappen zoals gedefinieerd in de Uitvoeringsovereenkomst die als Bijlage aan dit
Addendum is gehecht, hierna te noemen de ‘Philips-vennootschappen’ of ‘Philips’;
en
Stichting Philips Pensioenfonds, gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen de ‘Stichting’,

Overwegingen:
(a) De Stichting en Philips Lighting N.V. (‘Lighting’) hebben een uitvoeringsovereenkomst
gesloten op grond waarvan de Stichting optreedt als pensioenuitvoerder van Lighting;
(b) De uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting en Lighting is als Bijlage aan deze
overeenkomst gehecht;
(c) De pensioenregelingen die de Stichting uitvoert voor Philips en Lighting vormen op grond
van artikel 123 lid 1 Pensioenwet financieel een geheel.

Verklaren overeen te zijn gekomen als volgt:

Definities
Artikel 1
In dit addendum hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende
betekenis.
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•

‘Aangeslotenen’ betekent: de pensioen- en aanspraakgerechtigden (als gedefinieerd in
de Pensioenwet) van de Stichting;

•

‘Actieven’ betekent: de werknemers en statutair bestuurders als bedoeld in artikel 132
lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van zowel Lighting als Philips;

•

‘Bestemde Premiereserve’ betekent: een met ingang van 1 januari 2014 in de
boekhouding van de Stichting als afgescheiden vermogen geadministreerd deel van
haar pensioenvermogen, dat wordt aangehouden voor de financiering van de
pensioenopbouw en (deels) de toeslag van maximaal 100% van het verschil tussen de
loon- en prijsinflatie van uitsluitend de Actieven;

•

‘Bijlage’ betekent: de bijlage bij dit addendum;

•

‘Philips Pensioenovereenkomst 2019’ betekent: de Philips Pensioenovereenkomst 2019
als gedefinieerd in artikel 6.6 van de Uitvoeringsovereenkomst;

• ‘Uitvoeringsovereenkomst’ betekent: de tussen de Stichting en Lighting gesloten
uitvoeringsovereenkomst met haar bijlagen, opgenomen in de Bijlage.

Gevolgen uitvoeringsovereenkomst
Artikel 2
2.1

Philips heeft kennis genomen van de Uitvoeringsovereenkomst en heeft daartegen geen
bezwaren.

2.2

Philips is zich ervan bewust dat de door de Stichting uitgevoerde pensioenregelingen
van Philips en Lighting op grond van de Pensioenwet financieel een geheel vormen.
Philips aanvaardt de daaraan voor de Stichting verbonden gevolgen.

2.3

Philips aanvaardt dat de Stichting de Bestemde Premiereserve aanhoudt ten behoeve
van de Actieven en deze aanwendt en verdeelt in overeenstemming met de artikelen
3.6 en 3.7 van de Uitvoeringsovereenkomst.

2.4

Philips heeft kennis genomen van artikel 4.1 van de Uitvoeringsovereenkomst. Philips
stemt ermee in dat de Stichting de Aangeslotenen informeert indien Philips haar
betalingsverplichtingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de door de Stichting en
Philips gesloten uitvoeringsovereenkomst, niet nakomt.
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2.5 Philips heeft kennis genomen van artikel 6 van de Uitvoeringsovereenkomst. Philips stemt
ermee in dat de Stichting de informatie die zij van Philips ontvangt met betrekking tot de
Philips Pensioenovereenkomst 2019, deelt met Lighting. Artikel 6.10 van de
Uitvoeringsovereenkomst is mutatis mutandis van toepassing tussen Philips en de
Stichting.

Slotbepaling
Artikel 3
3.1

Dit addendum treedt in werking op de datum waarop de Uitvoeringsovereenkomst in
werking treedt.

3.2

Dit addendum eindigt per dezelfde datum waarop de Uitvoeringsovereenkomst eindigt.
Bij eventuele strijdigheid tussen dit addendum en de door de Stichting en Philips
gesloten uitvoeringsovereenkomst, prevaleert dit addendum.

Bijlage
Uitvoeringsovereenkomst tussen Philips Lighting N.V. en Stichting Philips Pensioenfonds
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