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Mitsubishi Electric Corporation inkluderat i FTSE4Good Index Series 

 

TOKYO, 20 juli 2017  – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelar idag att företaget har 

inkluderats i FTSE4Good Index Series, världens främsta måttstock för ansvarstagande investeringar (SRI). 

Listan tas fram av FTSE Russell som är en del av London Stock Exchange Group. 

FTSE4Good Index Series listar företag som visar ett stort engagemang inom miljöfrågor samt ekonomiska 

och sociala frågor (ESG). På den globala aktiemarknaden visar index som detta ifall fonder och andra 

investeringsobjekt tar socialt ansvar och handlar etiskt.  

 

Mitsubishi Electric är fast beslutna att uppnå de utvecklings- och hållbarhetsmål som FN satte upp 2015. 

Som ett ”globalt ledande grönt företag” skapar Mitsubishi Electric Group både uppfinningar och tillväxt och 

bidrar till att skapa ett hållbart samhälle med en säker, trygg och bekväm livsstil, vilket företaget uttrycker i 

sitt motto Changes for the Better (Positiv förändring). 
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### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har över 90 års erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga 

och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring och 

försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och 

kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, 

transport- och byggutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag 

som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the 

Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade att koncernens försäljning hamnade på 

4 238,6 miljarder yen (37,8 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2017. Besök 

följande för mer information: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Med en växelkurs på 112 yen mot den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den 

31 mars 2017 

 


