Betreft: overname van de exploitatie van Philips Evoluon
door Regus Evoluon B.V.
Per mail

Eindhoven, 29 juli 2014

Geachte relatie,
Graag brengen wij u op de hoogte van de overname van de exploitatie van het Evoluon in Eindhoven.
Philips Electronics Nederland B.V. (“Philips”) en Regus Evoluon B.V. (“Regus”) zijn per 1 juli 2014 tot een
overeenkomst gekomen aangaande de huur en overname van de exploitatie van het Evoluon.
Regus is zeer vereerd om de nieuwe huurder en exploitant van het iconische Evoluon te zijn. Regus is
wereldwijd de grootste aanbieder van flexibele werkoplossingen. De exploitatie van het Evoluon is de
verantwoordelijkheid van inRegus. inRegus is een internationaal onderdeel van Regus dat zich voornamelijk
richt op samenwerkingen met science parks, innovation centers en universiteiten.
Het Evoluon behoudt haar huidige functie als congres- en evenementenlocatie. Regus zal in de komende
periode verdere toekomstplannen uitwerken. Deze hebben als doel de positie van het Evoluon als zakelijke
ontmoetingsplek te versterken en daar nieuwe complementaire bedrijfsactiviteiten aan toe te voegen. Wij
zullen u daar te zijner tijd verder over informeren.
Philips hecht veel waarde aan haar erfgoed, het Evoluon neemt hierbij een bijzondere plaats in en Philips blijft
eigenaar van het gebouw. De samenwerking met Regus vormt de basis voor groei en continuïteit voor dit
beeldbepalende stuk Eindhoven. Het in stand houden van dit bijzondere monument voor de regio is daarbij van
groot belang. Wij willen dat het een nuttige en economische functie krijgt en zijn ervan overtuigd dit mogelijk
te maken door onze samenwerking.
In de tussentijd kunt u dezelfde kwalitatieve en flexibele dienstverlening verwachten die u van het Evoluon
gewend bent. Indien u vragen heeft over onze dienstverlening of over uw huidige reservering neemt u dan
contact op met uw vaste contactpersoon of bel naar 040-2504666.
Tevens zullen wij u zo spoedig mogelijk verder informeren over details met betrekking tot administratieve
processen zoals inkoop en facturatie.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een succesvolle toekomst.
Met vriendelijke groet,

Erik Janssen
Director Evoluon
Regus Evoluon B.V.

Jos van Haaren
General Manager Philips Heritage
Philips Electronics Nederland B.V.

