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Mitsubishi Electric har placerats på CDP:s A-listor i två kategorier:  

klimat och vatten  

Miljöaktiviteterna har fått ett erkännande för andra året i rad 

TOKYO, 24 oktober, 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att CDP, ett 

globalt system som hjälper företag och städer att hantera sin miljöpåverkan, för andra året i rad har placerat 

Mitsubishi Electric på sina A-listor, med högsta betyg i kategorierna klimat och vatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitsubishi Electrics senaste initiativ för att motverka klimatförändringarna omfattar: 

- Minskade koldioxidutsläpp från produkter genom att införliva energieffektiva effekthalvledare och 

genom att erbjuda lösningar för övergripande system som ger hög energibesparande prestanda, till 

exempel nollenergibyggnader och nollenergihus. 

- Minskning av koldioxidutsläpp under tillverkningen genom att utnyttja IoT och annan nyskapande 

teknik. 
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Mitsubishi Electrics senaste initiativ för att bevara vattenresurser omfattar: 

- Minskad användning av vatten och ökad vattenåteranvändning genom att genomföra 

vattenriskbedömningar för att prioritera de globala tillverkningsanläggningar som har störst behov av 

att vidta åtgärder mot vattenrisker. 

- Kontinuerlig utveckling av teknik och system för vattenhantering och rening, inklusive en 

vattenreningsteknik som använder en bioreaktor med membranseparation som använder ozonerat vatten 

och en annan vattenreningsteknik baserad på en elektrisk urladdning från samverkan av gas och vätska. 

I enlighet med sin plan Miljövision 2021 bidrar Mitsubishi Electric till låga koldioxidutsläpp, 

återvinningsbaserade samhällen och ökad respekt för den biologiska mångfalden. Mitsubishi Electrics siktar 

på att bli ett ”globalt ledande grönt företag” som skapar hållbarhet, säkerhet, pålitlighet och bekvämlighet 

genom att minska miljöpåverkan från sina produkter, tjänster och produktionsprocesser i hela den globala 

värdekedjan samt hela samhällets infrastruktur. 

 

### 

 

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. Här 

hittar du 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 

http://www.mitsubishielectric.com/company/environment/policy/ev2021

