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100.000 FORSLAG
I LØBET AF 40 AR

Forslagskassen i Eindhoven jubilerer

I dette forår er det 40 år siden, for-
slags kassen blev indstiftet i den
hollandske Philips-organisation. Det
første forslag blev indsendt i fe-
bruar 1925, og det blev belønnet
med 7 gylden og 50 cent (ca. 15
kroner). ' {
Siden da er der til forslagskassen
indkommet næsten 100.000 forslag.
Fra februar 1925 til januar 1965
talte man ialt 99.975 forslag. Af
disse er 31.713 blevet belønnet med
ialt 2.472.227 gylden (ca. 4'/4 milJ.
kr.). Ved at gøre brug af disse for-
slag regner man i Philips-koncer-

nen med at have sparet over 33
millioner gylden (ca. 65 milJ. kr.),
Såvel den gennemsnitlige belønning
pr. forslag som antallet af præmi-
erede forslag ud af hvert hundrede
er steget støt i de forløbne år. I
1925 lå den gennemsnitlige beløn-
ning på 5,30 gylden (godt 10 kr.), i
1963 var den steget til 24,55 gylden
(ca. 47 kr.) og igen i 1964 til 33,80
gylden (65 kr.).
I de forløbne 40 år er gennemsnit-
ligt 33 ud af hver hundrede ind-
komne forslag blevet belønnet - i
1964 34.

KUNSTENS
NØDVENDIGHED
Professor Niels Lergaard taler ved

Kunstloreningens generalforsamling

Professor Niels Lergaard er afte-
nens foredragsholder ved Philips'
Kunstlorenings generalforsamling
torsdag den 29. april kJ. 20 i fore-
dragssalen på Prags Boulevard. Ef-
ter professor Lergaards foredrag om
"Kunstens nødvendighed" vil der
blive lejlighed til diskussion. Alle
medarbejdere er velkomne til at
overvære arrangementet, selvom
de ikke er medlemmer af kunstfor-
eningen.
Generalforsamlingen slutter med
lodtrækning blandt medlemmerne
om de kunstgenstande, foreningen
har indkøbt i årets løb,

PENSIONIST

Den 30, april fratræder underme-
ster Poul L. Holm, personalebuti-
ken på Industrigården, efter at have
været ansat i selskabet i 23 år. Vi
ønsker Poul L. Holm et langt og
lykkeligt otium. .

PHILIPS I ÅRET 1964
I dette nummer af .Phlliskn-
pet" er indlagt regnskab med
kommentarer for PHILIPS
INDUSTRI OG HANDELS AIS.

FILM OM ERGONOMI: Hos Phlllps-fa-
brikerne i Eindhoven planlægger man
i øjeblikket optagelserne til en film om
ergonomi. I den anledning var en hol-
landsk ergonom, dr. P. van Wely
(yderst til venstre) j slutningen af
marts på besøg hos Philips i Danmark
for at undersøge mulighederne for at
optage en del af filmens scener her i
landet. Den hollandske gæst besøgte
bI. a, afdeling MK i Jenagade, hvor
bedriftslæge C, D. Fischer fortalte
ham om, hvordan medarbejderne op-
læres i korrekt arbejdsteknik, så mu-
skellidelser på grund af uhens lqtsrnæs-
sige arbejdsmetoder undgås. Damerne
er (fra højre): Inge Nicolaisen, Gurli
From Jeppson og Lla Petersen.

Se arliklen om dr. Welys foredrag for
medlemmerne af Industrimedicinsk
selskab side 2.

SYV VORDENDE KOMPONISTER var i
slutningen af marts sammen med de-
res lærer ved musikkonservatoriet i
København, den kendte komponist Per
Nørgaard, på besøg hos Philips. De in-
teresserer sig især for elektronisk
musik, og i foredragssalen på Prags
Boulevard demonstrerede John Hjarsø
(yderst til venstre) forskellige lydkil-
der for dem. Han gav desuden eksernp-
ler på kompositionsteknik og reproduk-
tions-muligheder for den elektroniske
musik. Efter demonstrationen så gæ~
sterne bI. a. filmen" Variations Elec-
tr-onlque" - en balletfilm med elektro-
nisk musik, komponeret af Henk Ba-
dings, der er en af pionererne inden
for dette fe It.
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ERGONOMI
ER SUND
FORNUFT
Men den havde lidt svært ved at

trænge igennem i begyndelsen

- Jeg har lært meget om ergonomi
i Danmark - derfor er jeg lidt ner-
vøs ved at tale om et emne. De
måske ved mere om end jeg.
Sådan indledte dr. P. van Wely. der
er ergonomisk ekspert ved Philips-
fabrikerne i Holland. sit foredrag på
Dansk Industri medicinsk Selskabs
møde i foredragssalen på Industri-
gården den 25. marts. hvor han
talte over temaet: Ergonomi er
sund fornuft.
Til at begynde med havde den sun-
de fornuft lidt svært ved at trænge
igennem. fortalte dr. van Wely. -
Vort største problem. da vi gik i
gang med at indføre ergonomi på
de hollandske Philips-virksomheder.
var at interessere teknikerne for
problemet: At tilpasse arbejdsfor-
holdene og specielt maskinerne til
de mennesker. der skal arbejde
med dem. Teknikerne. for hvem
problemerne bestod i at konstruere
maskiner. der kunne øge og for-
bedre produktionen. blev irriterede.
når vi kom og fortalte dem. at ma-
skinerne var til skade for sundhe-

-

Aflenens foredragsholder. dr. P. van Wely. sammen med (fra vensire) dr. C. O.
Fiseher, Industrimedicinsk Selskabs formand, dr. O. Garnurn, dr. A. P. Nørskoy
Andersen og underdirektør Jørgen Holm, der bød mødedeltagerne velkomne i
foredragssalen.

den hos de mennesker. der arbejde-
de med dem. Men vi ergonomer var
nu ikke selv helt uden skyld i den
dårlige start. Vi betragtede ikke
teknikerne som vore kolleger i dette
arbejde. og vi glemte derfor tit· at
tænke på deres konstruktionspro-
blemer.
Da vi ikke kom nogen vegne. måtte
vi begynde helt forfra med at for-
klare vore ideer. Allerførst udar-
bejdede vi en lille håndbog om
ergonomi. som vi sendte ud til tek-
nikere og arbejdsledere. Bogen
skulle både gøre det klart. hvad
ergonomi var for noget. og samtidig
tjene som en slags opslagsbog.
hvori man kunne finde svar på man-
ge af de spørgsmål af ergonomisk
karakter. som dukker op i virksom-
hedens hverdag. Samtidig optog vi
en film. som viste. hvordan dårlige
arbejdsmetoder kunne skade det
menneskelige legeme og på den
måde nedsætte den enkeltes pro-
duktionsevne. Disse anstrengelser
førte til oprettelsen af komiteer.
hvor teknikere og ergonomer kunne
drøfte problemerne vedrørende ar-
bejdsmetoder. Komitåerne arbejder
i det store og hele fint. for begge
parter har nu gjort sig klart. at man
udmærket kan øge og forbedre pro-
duktionen. samtidig med at man ta-
ger helbredsmæssige hensyn.
Efter dr. van Welys foredrag vistes
filmene •.Ergonomics - common
sense" • der er optaget i Holland, og
•.Profylaktisk Fysioterapi", som den
danske bedriftslæge A. P. Nørskov
Andersen og fysioterapeut fru Mar-:

grethe Jernved for en halv snes år
siden optog på de danske Philips-
virksomheder.

PHILIPS ELEKTRONISKE ORGEL, del
såkaldte .Philicorda". blev lirsdag den
6. april præsenteret for pressen i fore-
dragssalen på Prags Boulevard 80.
hvor pianisten Finn Loving dernonetre-
rede instrumentets mange muligheder.
Selv begyndere vil i løbel af ganske
kort tid kunne spille enkle melodier
på instrumentet, der er så snildt ind-
rette. al man har mulighed for blot ved
allrykke på en af de 17 baslangenler
at anslå hele akkorder med venstre
hånd, mens man spiller melodistem-
men med højre. "Philcorda"en. der le-
veres med indbyggel forslærker med
efterklangsenhed. råder over fire ok-
laver. der ved hjælp af oklavkobling
kan udvides til seks oktaver. En gram-
mofon kan lilsluttes det spændende.
nye instrument, så man kan spille til
rytmeakkompagnement, og vil man øve
sig uden at forstyrre andre, benytter
man blol ørelelefon - så slipper der
ikke en lyd ud i stuen. Instrumentet
rummer mange klangmuligheder og er
lige så velegnet Iii al spille barok på
- som bare rock!



SVENSK CHEFLÆOE PA BESØG: Chef-
lægen for den svenske Philipsorgani-
satians ialt seks sundhedscentre, do-
cent i medicinsk historie ved Karolin-
sko Institute!' i Stockholm, W. Kock (i
midtenJ, har nyl ig været på besøg i
København for at studere metoder til
forebyggelse af arbejdsbetingede lidel-
ser. Sammen med bedriftslæge C. O.
Fischer (til venstre) beså docent Kock
sundhedscentrene på Industrigården
og i Jenagade, hvor han også aflagde
besøg i flere produktionsafdelinger. I
afdeling MV viste fru Inge Johansen
den svenske gæst, hvordan man pla-
cerer emner rigtigt i den automatiske
presse.

DANSK IDE OVERFØRES TIL SVERIGE:
I svenske banker skal kunderne også
snart kunne læse de sidste nyheder på
en TV-modtager, mens de bliver ekspe-
deret. Forleden aflagde civilekonomer-
na (fra venstre) E. Sederholm og Tha-
ge Lundin fra Skandinaviska Banken i
Stockholm besøg hos Ritzaus Bureau
i København, hvor de sammen med
redaktør Bent Arne (til højre) interes-
seret studerede de Ritzau-telegram-
mer, der via fjernskriver og Philips'
Intern-TV-anlæg transmitteres til eks-
peditionslokalerne i Privatbankens
Raadhusafdeling, Fællesbanken for
Danmarks Sparekasser på Rådhusplad-
sen og Aarhuus Privatbanks Køben-
havnsafdeling.

• SPORTEN •
SKAK:

DE SKIFTES TIL AT VINDE

Max Andreassen og E. Brun Ras-
mussen mødes igen i år i finalen
om Philips-mesterskabet i skak

Også i år bliver det Max Andreas-
sen og E. Brun Rasmussen, der
skal kæmpe om den eftertragtede
titel: Philips-mester i skak. I 1963
var det Brun Rasmussen, der løb af
med sejren over Max Andreassen,
men året efter tog denne revanche.
I denne turnering har begge spil-
lere vundet alle deres kampe, og i
skakafdelingen ser man frem mod
udfaldet af finalen, der skal afvik-
les inden udgangen af april.
Det er endnu uvist, hvem der kom-
mer til at besætte 3.-pladsen i tur-
neringen. Skakafdelingens formand,
Helge Hansen, har spillet alle sine
kampe og har opnået ialt 4 points.
Men K. Tøllbøll Sørensen, der har
3'" points, mangler endnu at spille
mod Bent Wissing, der har 2 points.
Vinder Tøllbøll Sørensen kampen,
opnår han et helt point og dermed
3.-pladsen. Spiller han uafgjort, får
han kun et halvt point og må så
dele 3.-pladsen med Helge Hansen.

DET ER SLET IKKE So\. LET at være
brandkone, siger Vivian Nielsen til til-
synsbrandmester P. Poulsen (bag hen-
de), da hun skal lære, hvordan man
slukker en brand med håndsprøjte. Sam-
men med (fra venstre) Frank Witten-
dorlf, Per Nyholm, Jesper Jans, Wilkie
Schwender, Birgitte Olsen, Merete
Reuther, Leif LGth Jensen og Bjarne
Wichmann gennemgår hun et kursus i
elementær brandslukning og første-
hjælp i Industrigårdens BV. De øvrige
medlemmer af de to BV-korps er i
denne tid i fuld gang med forberedel-
serne til de store vedligeholdelses-
øvelser, som finder sted den 6. maj
på Industrigården og den 11. maj i
Jenagade.

PHILIPS-SKYTTERNE NR. 2
VED UNIONSMESTERSKABERNE

Kun et point skilte dem fra det
vindende hold

Til trods for, at Philips-skytterne
manglede sidste års unionsmester,
Erling Pedersen, på holdet, klarede
de sig meget fint ved KFIU',
unionsmesterskaber på 15 m di-
stancen søndag den 21. marts på
Østerbro Stadion. Da resultaterne
blev gjort op, viste det sig, at kun
et point skilte dem fra B&W, der
vandt hold-konkurrencen med 937
points. De fem, der sikrede Philips
2.-pladsen, var: Anders Egholm
(187 points), K. Haagensen (192
points), skytte-afdelingens formand,
J. Steen Jensen (188 points), Jør-
gen Munch (184 points) samt Jør-
gen Petersen (185 points).
Ingen af Philips-skytterne formåede
at gentage Erling Pedersens bedrift
fra sidste år, hvor han vandt den
individuelle konkurrence mellem
deltagerne i Mesterrækken. Den
blev i år vundet af Erling Clausen
fra SBS. der fik 386 points samt for
et år den eftertragtede vandrepokal,
der er udsat af Philips. K. Haagen-
sen, der kom på 6.-pladsen i denne
række med 379 points, blev Philips'
bedste skytte. I A-rækken blev J.
Steen Jensen nr. 2 med 188 points.

INGEN PLACERINGER I KFIU.
BRIDGE

Ingen af de tre Philips-par, der del-
tog i KFIU's store bridgeturnering,
havde held til at blive placeret. I
turneringen mellem de ti par i. A-
rækken kom B. Henriksen-Knud
Leth Rasmussen på 6.-pladsen med
623 points. Nr. 1 i denne række
blev E. Sørensen og frue fra TIF,
der fik 686 points. I B-rækken, der
blev vundet af Siemens-parret L.
Wæber-1. la Cour med 673 points,
kom Ernst Pedersen-Folmer Søren-
sen ind som nr. 7 med 594 points,
mens parret Birte Nybjerg-Grethe
Rummelhoff endte på 10.-pladsen
med 570 points.



Badminton:
MANGE GODE KAMPE
I HANDICAP-TURNERING

Spillerne til Skandinavisk Sports-
stævne udtages i slutningen
af denne måned

Styrkeforholdet mellem de 37 spil-
lere, der deltog i badmintonafdelin-
gens interne turnering søndag den
14. marts i ABC-hallen, varierede
så meget .at spileudvalget for at
skabe den rette spænding om udfal-
det ,var nødsaget til at alvikle tur-
neringen som en handicap-turne-
ring. Derlor blev turneringens re-
sultat ikke udslaggivende for, hvil-
ke spillere, der skal repræsentere
det danske Philips-selskab ved
Skandinavisk Sportsstævne i Kø-
benhavn Ira den 21. til den 23. maj.
De vil blive udtaget af spilleudval-
get i slutningen af april.
Oprindelig havde der meldt sig 9
spillere til A-rækkens herre-single.
Men i sidste øjeblik måtte to af af-
delingens stærkeste spillere, Mo-
gens Sillasen og A: Sieben, melde
afbud på grund af sygdom. Interes-
sen samlede sig derefter om Svend
Carstensen (O points) og Ole San-
ton (-;-5 points), der begge var
meget stærkt spillende. Svend Car-
stensen lagde således ud med at
besejre Børge Hildebrandt (+2 p.)
15-10, 15-10 og derefter Hans
Bang (O point) 7-15, 15-5, IS-S,
mens Ole Santon startede med at
slå Palle Withen (+6 points) 15-8,
15-6 og bagefter Børge Larsen (O
point) 15-2, 15-6.

Spændende finale
Der var lagt op ti I en spændende
finale mellem Svend Carstensen og
Ole Santon, og tilskuerne blev da
heller ikke snydt. Det blev en
knaldhård match, hvorunder lange,
seje slag vekslede med korte drop-
bolde lige over netkanten. Til sidst
måtte Ole Santon dog kapitulere
over for Svend Carstensen, der
vandt 15-12,15-12.
I B-rækkens herre-single afsløredes
det hurtigt, at Knud Leth Rasmus-
sen (O point) var den stærkeste
spiller. Han startede med at slå
Bent Skaanderup (+3 points) 15-
lO, 15-10 og sejrede derefter over
Torben Hoffmeyer (+3 points) 15
-4, 15-7. I fina len mødte han Jør-
gen Jensen (O point), som blev

Vinderen af damernes olngle, Esther
Thai sen, er løbet frem til nettet for at
nå et dropslag.

Koncentrationen Iy.er ud af Ole San-
tons ansigt under en returnering i her-
reres single-finale.

slået overlegent 15-3, 15-7.
I herre-doublen skulle A. Sieben
have deltaget sammen med Georg
Andersen, og dette par ville have
haft store chancer for at vinde. 'Nu
fik Georg Andersen i stedet Palle
Withen som makker, og da parret
ikke var sammenspillet, blev det en
let sag for Preben Laudrup og Hans
Bang (-i-4 points) at løbe af med
sejren. Vinderparret besejrede først
Georg Andersen-Palle Withen (+ 3
points) 15-12, 15-4. Derefter kom
turen til Jørgen Jensen-Børge Hil-
debrandt (O points), der blev slået
15-2, 15-3. I finalen kunne Bent
Skaanderup-Elith Jensen (+ 5
points) heller intet stille op mod
Preben Laudrup og Hans Bang, der
vandt overbevisende 15-8, 15-6.

Hårdt program
Ole Santon havde et hårdt program.
Inden opgøret med Svend Carsten-
sen i herre-single stillede han op
sammen med Inge Nielsen til fina-
len i mixed-double, hvor parret i en
meget krævende og velspi lIet kamp
tabte til Emmy Petersen og Børge
Larsen. Begge par startede på O
point, og vinderresultatet blev 15-
11 ,15-7 .Forinden havde Emmy Pe-
tersen og Børge Larsen besejret
Hanne Arup-Preben Laudrup (+4
points) 15-9, 15-9. Til Esther
Thøisen-Knud Leth Rasmussen (+
4 points) måtte Emmy Petersen og
Børge Larsen dog afgive et enkelt
sæt. Det første vandt de selv 15-12,
det andet tabte de 10-15, og det
tredie sæt vandt de 15-12.
Hanne Arup (+3 points), der i den-
ne sæson har hævdet sig meget fint
i KFIU's turnering i begynderræk-
ken, hvor hun endte på en 3.-plads,
kunne ikke klare sig over for den
rutinerede Esther Thøisen (O point)
i finalen i damernes single. Hanne
Arup har meget hårde slag, og dette
benyttede Esther Thøisen sig af.
Gang på Gang lokkede hun Hanne
Arup til at smashe fremme ved net-
tet med det resultat, at bolden alt
for mange gange havnede uden for
banen. Esther Thøisen vandt finalen
11-8, 11-5. Hun havde forinden
slået Emmy Petersen (O point) 11-
2, 11-7, hvorefter Rita Sørensen (O
point) blev besejret 7-11, 0-11.

RIVALERNE BYTTER PLADS
I BRIDGE-TURNERINGEN

I de sidse fem runder af turne-
ringen om Philips-mesterskabet i
bridge har de to par B. Henriksen-
Svend Høj og Ernst Pedersen-Fol-
mer Sørensen skiftevis ligget i
spidsen. Efter første spilleaften,
hvor Hans Erik Hansen og frue op-
nåede flest points, tog B. Henriksen
og Svend Høj teten. De næste tre
spilleaftener klarede Ernst P.eder-
sen og Folmer Sørensen sig bedst,
men sjette aften blev dette par for-
trængt fra førstepladsen af B. Hen-
riksen og Svend Høj, som nu fører
turneringen med 1705 points, mens
deres medbejlere til mesterskabet
ligger på andenpladsen med 1671.
Det er anden gang, turneringen om
Philips-mesterskabet spilles som en
makkerpar-turnering. I fjor vandt
H. Nilsson og O. Gulev.

PHILIPS TRYK
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Til regnskabet for året 1964 kan knyttes følgende kommentarer:

Salget viser en stigning på næsten 8% i forhold til det foregående år. Stigningen hidrører væsent-

ligst Ira-salget af belysningsmateriel og elektriske husholdningsappater. Der har dog også kunnet

noteres et øget salg af elektronrør, halvledere og komponenter inden for det elektroniske område.

Afsætningen af andre produkter, bI. a. telekornmunikationsudsryr, har ligesom eksporten ligget på

samme niveau som året forud.

Beskæftigelsen har ikke udvist nævneværdige forskydninger i det forløbne år, hverken på vore fa-

briket eller inden for administration og distribution, og 1964 begyndte og sluttede med samme

antal medarbejdere.

Udgifterne til Ion og sociale omkostninger har ligget ca. 90/0 højere end det foregående år, bI. a.

som folge af bidrag til arbejdsmarkedets tillægspensionsordning, prisstigningstillæg og andre sam-

fundsbestemte lønstigninger. Øvrige udgifter har det derimod - trods den øgede aktivitet - været

muligt ved hjælp af rationaliseringer at holde på samme niveau som i 1963.

I naturlig samklang med den større aktivitet er lagerbeholdningerne vokset i årets løb.

Tilgodehavender hos kunder viser nedgang, hvilket dog skyldes forskydninger i salgets sammen-

sætning og ikke står i forbindelse med nogen tendens til hurtigere pengeindgang. For varekreditorers

og bankgælds vedkommende er niveauet praktisk talt uforandret.

Set i forhold til det øgede salg i 1964 er årets overskud uændret, og udbyttet er - under hensyn til

loven om udbytte begrænsning - ligesom for 1963 fastsat til 7 !/z "lo af aktiekapitalen.

60.000 kr. er overfort til Philips Fond af 1958, som dermed har modtaget i alt 480.000 kr. til

støtte for forskningen på elektrotekniske og elektroniske samt merkantile og økonomiske områder.



------------------------------------------------------------------------------------------------ ..~ ...

Driftsregnskab for året 1964

Salg, inklusive statsafgifter og øvrige indtægter .
Udbytte af aktier i andre selskaber .

INDTÆGTER IALT .

hvorfra går:
Materialer og indkøbte færdigvarer
Told og afgifter .
Lønninger og gager, sociale udgifter, inklusive
pensionspræmier .
Øvrige udgifter, inklusive renter og reklameudgifter

UDGIFTER IALT .
Afskrivninger .

Lagerbeholdninger primo ... kr. 24.448.000,-
Lagerbeholdninger ultimo. . . - 25.871.000,-

Forskydning 'l I!.gerbeholdninger , .

OMKOSTNINGER IALT. . .

ÅRETS OVERSKUD., , .
med tillæg af overførsel fra sidste år , .
og efter regulering af skattehensættelse .. , .

giver ialt til disposition .

Ifølge generalforsamlingens beslutning af 2, april
1965 udbetales 7'/2'10 udbytte .

og til Philips Fond af 1958 udbetales .

medens restbeløbet overføres til næste år .

N. B. Sommerfeld:
adm.

Max Poulsen

kr. 234.440.000,-
310.000,-

kr. 146.571.000,-
30.310,000,-

36.705.000,-
14.750.000,-

kr. 228.336.000,-
1.824.000,-

kr. 230.160.000,-

1.423.000,-

kr. 234.750.000,-

1963

217,205.000
260000

217,465.000

134.177.000
28.519.000

33.610,000
14.715,000

211.021.000
1.929.000

212.950.000

- 228,737.000,- 212.15.l.000

797,000

kr. 6.013.000,- 5.312000
258.000,- 17.000

1.874.000,- 1.261.000
--------

kr. 4.397.000,- 4,068.000

kr. 3.750.000,-

60.000,-

587,000,-

kr. 4.397.000,-

Direktionen:

P. Selig S. A. Windelin

3.750.000

60,000

258,000

4.068,000

/ H. Bertelsen

Foranstående driftsregnskab og status er i overensstemmelse



Status pr. 1. januar 1965
(efter de på generalforsamlingen den 2. april 196) trufne dispositioner)

Kasse- og girobeholdning .
Diverse fordringer, deposita og forudbetalte om-
kostninger ".' .
Tilgodehavender hos kunder samt veksler (heraf
deponere t kr. 8.000.000,-) .
Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber .
Lagerbeholdninger .

OMSÆTNINGSFORMUE .

Grunde, bygninger, maskiner, inventar og autos ..
Aktier i andre selskaber .

ANLÆGSFORMUE .

FORMUE IALT.

Skyldige omkostninger m. v. . .
Bidrag til Philips Fond af 1958 .
Udbytte.. . . .
Hensættelse til skat .
Varekreditorer .
Bankgæld og øvrige pengekreditorer .
Gæld til tilknyttede selskaber .
Prioriters- og vejgæld . . .

GÆLD . .

EGENKAPITAL .

EGENKAPITALENS SAMMENSÆTNING:
Aktiekapital .
Reserver .
Overførsel. . . . . . _ .

Kantions- og garantiforpligtelser kr. 6.712.000,-

N. B. Sommerfelds
formand

Erling Poss

med selskabets bogholderi, som jeg har revideret.

Børge Hansen
suu.aUL ,""isor

kr. 677 .000,-

7.214.000,-

79.828.000,-
6.107.000,-

25.871.000,-

kr. 21.243.000,-
5.556.000,-

l/l -1964

459000

6.715.000

84.119.000
4.500.000

24.448.000

kr.119.697.000,- 120.241.000

26.799.000,-

kr. 146.496.000,-

kr. 7.507.000,-
60.000,-

3.750.000,-
1.850.000,-

37.821.000,-
12.166.000,-
7.185.000,-

10.195.000,-

80.534.000,-

kr. 65.962.000,-

21.569.000
5.556.000

27.125.000

147.366.000

7.989.000
60.000

3.750.000
1.100.000

37.876.000
13.331.000
6.898.000

10.729.000

81.733.000

65633.000

kr. 50.000.000,- 50.000.000
15.375.000,- 15.375.000

587.000,- 258.000
kr. 65.962.000,- 65.633.000

Besryrelsen :

Max Poulsen P. Selig . f. Vest



•

PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS AIS
PRAGS BOULEVARD 80, KØBENHAVN S

DIREKTION

N. B. SOMMERFELDT, adm.

MAX POULSEN

P. SELIG

S. A. WINDELIN

Direktionssekretariat :

Teknisk sekretariat:

Regnskabsafdeling:

Organisations- og forvaltningsafd.:
Personaleadministration :

Informationsafdeling:

underdirektør, lrsagf. Torben U. Smith

underdirektør, civilingeniør Egon Hansen

underdirektør H. Bertelsen. HD

underdirekrør A. Echart, HD

underdirektør Jørgen Holm

redaktør, prokurist Niels Jørgensen

PHILIPS LAMPE A/S
HOLMBLADSGADE IH. KØBENHAVN S

Underdirektør, ingeniør J. Grunnet

MINIWATT
AKTIESELSKAB FOR ELEKTRONISKE KOMPONENTER

EMDRUPVEJ II'. KØBENHAVN NV

Underdirektør E. Dybdal, HD

Underdirekrør A. Fiseher, HA

PHILIPS RADIO A/S
JENAGADE 22, KØBENHAVN S

Underdirektør, civilingeniør C. Hermann
Underdirektør C. Lydeking

Underdirektør Hans H. Olsen, HD

PHILIPS A/S
PRAGS BOULEVARD so, KØBENHAVN S

Salgsafdeling Elapparater : salgschef, prokurist J. Skelbæk, HD

Salgsafdeling Industri : ingeniør J. H. Lissnu

Salgsafdeling Telekommunikation: underdirektør, civilingeniør Max Hansen


