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Mitsubishi Electric förvärvar nätaggregatförsäljningsföretag från Powerex 

Stärka nätaggregatssektorn i Nord- och Sydamerika 

 

TOKYO, 8 november 2017- Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de nått en 

överenskommelse med Powerex Inc. den 3 november att förvärva Mitsubishi Electrics 

nätaggregatförsäljningsföretag som för närvarande hanteras av Powerex. Det planeras att övertas av 

Mitsubishi Electric US, Inc. i januari 201. 

 

Mitsubishi Electric-nätaggregat säljs i Japan, Europa, Amerika, Kina, Sydostasien och Indien. Nord- och 

Sydamerika är en viktig region på grund av den förväntade tillväxten av fordonsmarknaden i regionen. 

Genom att låta verksamheten hanteras av Mitsubishi Electric US, ett helägt dotterbolag kan Mitsubishi 

Electric fokusera närmare på dess globala kunder. De förväntade specifika fördelar och synergier som ett 

resultat av det nya samarbetet är följande:   

- Starkare kundsupport för globala tillverkningsnätverk i Nord- och Sydamerika 

- Starkare samarbete och teknisk support för fordonsmarknaden och fordonstillverkare 

- Resursfördelning bland befintliga affärsenheter inom Mitsubishi Electric US. 

 

Efter förvärvet fortsätter Mitsubishi Electric att främja Powerex verksamhetsutveckling som delägare i 

företaget. 

 

Mitsubishi Electric US, Inc. 

Företag Mitsubishi Electric US, Inc. 

Plats 5900-A Katella Avenue, Cypress, Kalifornien 90630, USA 

Ordförande och vd Mr. Keijiro Hora 

Grundande Juli 2000 

Verksamhet 

Regionala huvudkontor i Nordamerika. Försäljning av hissar, 

luftkonditioneringsapparater solcellssystem, visuella system och 

bildhanteringssystem och halvledare. 

Powerex Inc. 

Företag 
Powerex,Inc. (50-50 joint venture mellan Mitsubishi Electric och General 
Electric) 

Plats 173 Pavilion Lane Youngwood, PA 15697 USA. 

Ordförande och vd Mr. John Hall 

Grundande Januari 1986 

Verksamhet Försäljning och tillverkning av nätaggregat 

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för 

användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som 

gäller. 
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Tidsplan för överföring av tillgångar 

Avtalet undertecknades 3 november 

Driftstart under Mitsubishi Electric US i januari 2018 (planerad)) 

 

### 

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: 

http://www.MitsubishiElectric.com 

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

den 31 mars 2017 

 

 


