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Climaveneta S.p.A. och RC Group S.p.A. går samman och börjar bedriva 

verksamheten under namnet Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems 

S.p.A. den 1 januari 

 

TOKYO, 16 december, 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att 

Climaveneta S.p.A. och RC Group S.p.A., vilka är helägda dotterbolag till MELCO Hydronics & IT Cooling 

S.p.A., kommer att gå samman och börja bedriva verksamheten under namnet Mitsubishi Electric Hydronics 

& IT Cooling Systems S.p.A. den 1 januari 2017. 

 

Sammanslagningen kommer att medföra synergier som ger en starkare konkurrenskraft inom Mitsubishi 

Electrics HVAC-verksamhet, i huvudsak i Europa. Den förväntas förenkla en ökad försäljning och ge ökade 

marknadsandelar inom segmentet komfortkylaggregat samt öka konkurrenskraften hos 

specialluftkonditioneringssystem inom IT-kylning.  

 

Sammangåendet kommer också att stärka det globala varumärket bland medarbetare, kunder och 

leverantörer, eftersom ”Mitsubishi Electric” ingår i det nya företagsnamnet.  

 

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. utformar, tillverkar och säljer kommersiell 

HVAC-utrustning för industri- och IT-tillämpningar. Företaget grundades 1971 och utmärker sig genom 

följande styrkor: 

- Marknadsledande inom kylaggregat
*
 i Europa, med stöd av ett starkt varumärke som bygger på hög 

kvalitet och lojala kunder. 

- Expertis inom specialluftkonditionering, bland annat för serverrum, som är en av deras största 

verksamheter 
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- Energisnål och tyst teknik, överlägsen utveckling och design och effektiva produktionsfunktioner som 

underlättar produktanpassning och snabb leverans 

- Systemlösningsfunktioner, som fjärrövervakning av HVAC-utrustning 

 

Med *kylaggregat, som håller temperaturen med hjälp av en värmebärare som vatten i ett kretssystem, menar man oftast 

centrala luftkonditioneringssystem för byggnader, fabriker och andra stora anläggningar. 

 

### 

 

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  

4 394,3 miljarder yen (38,8 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016.  

Besök följande för mer information:  

http://www.MitsubishiElectric.com 

*Med en växelkurs på 113 yen till den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den 

31 mars 2016 


