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Dødsfald 
 
Birgit Ørnskjold 
 
Æret være hendes minde 
 
Kontingent 
 
Der er en del medlemmer der har glemt at betale kontingent for 2014.  
Er du en af dem??  
 
Philips sælger audiodelen til Gibson 
Mandag den 28. april 2014 

 

Philips meddelte mandag, at koncernens audio og home entertainment-del 
sælges til amerikanske Gibson, der er mest kendt for sine guitarer. 

Philips havde gjort audiodelen salgbar ved at udskille den i datterselskabet 
WooX Innovations med hovedkvarter i Hongkong: 

- Vil fortsætte som et selvstændigt selskab under Gibson med samme globale 
chef og samme hovedkvarter. Og i Norden bliver det også de samme 
medarbejdere og de samme produkter, siger den nordiske chef Christer 
Byfors til BFE's nyhedsbrev DIGImail. 

Vi er meget tilfredse med vores nye ejer, som har en lang historie og en 
langsigtet interesse. Jeg tror, de to selskaber passer godt sammen, siger 
Christer Byfors. 

De er også næste lige gamle: Philips blev grundlagt i 1891 i Holland med 
lyspærer, og Gibson blev grundlagt i 1894 i USA, hvor det første produkt var 
mandolin. 

Ser vi på audioområdet, så komplementerer de 2 selskaber hinanden findt 
geografisk: Gibson står stærkt i USA og Japan, mens Philips er stærk i 
Europa, Kina og Latinamerika. 

Masser af brand under samme hatFor Philips - der tidligere har solgt fjernsyn 
fra til Funai og TPV - betyder salget en klarere profil: 



- Vi tager med salget et vigtigt skridt mod Philips' skift til at bliver førende 
inden for sundhed og velvære, siger Philips' CEO Frans van Houten, som med 
salget siger farvel til en gennem tiderne førende position inden for 
forbrugerelektronik. 

Gibson betaler 135 millioner dollar for WooX Innovations, cirka 750 millioner 
kroner. Desuden skal der betales licens for at bruge Philips-navnet i foreløbig 
7 år. 

 

 
 

 

 

 

Gunnar Madsens Vinhandel, Holmbladsgade 
 

Du får 10 % rabat på vin ved at vise dette PVK nyt i butikken.  
 
Guldsmed Anni Jensen,  Amagerbrogade 45 
 

Ved at vise dette PVK nyt i butikken, får du 10 % ved kontant/dankort 
betaling.                           
 

Akvariebutikken Fik’ken, Amagerbrogade 126 
 
Giver 10 % ved kontant/dankort betaling, på alt i butikken ved at vise dette 
PVK nyt. En hyggelig butik med mange vandlevende dyr, akvarier, planter og 
tilbehør.  

 
 

 

 
Næste PVK nyt bliver udsendt i medio august 2014 pr. mail/post. 
Deadline for indlæg primo primo 2014 til undertegnede. 
 
Skal du sælge eller vil du  bytte noget, så send mig et billed eller en tekst , så 
skriv jeg om det heri. 
Käthe Sørensen, Amagerbrogade 53, 4 th, 2300 København S. tlf. 20866153 
 
Reservér dagene til PVK-arrangementerne i 2014 
 
Philips/foredrag af chefpolitiinspektør  Per Larsen  den  18. september 
 
Banko/Fremad Amagers lokale                                    den 21. november                           
 


