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Mitsubishi Electric lanserar nytt hiss- och rulltrappsföretag i Laos 

Förväntas påskynda affärstillväxten på Mekongs snabbt framväxande regionala marknad 

 

TOKYO 20 juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de har grundat 

MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. (MLAO) för att påskynda tillväxten av hiss- och rulltrappsföretag på 

Mekongs mycket lovande regionala marknad. Det nya företaget, som bildades 1882 av Mitsubishi Elevator 

(Thailand) Co., Ltd. (MET), ett Mitsubishi Electrics dotterbolag, startar sin verksamhet 1 juli 2019. Det nya 

företaget förväntas stärkas Mitsubishi Electrics försäljning av hissar och rulltrappor samt tillhörande 

tillhandahållande av högkvalitativa underhållstjänster. Den årliga försäljningen i Laos förväntas stiga till 

3,82 miljoner dollar vid räkenskapsårets slut i mars 2024, upp 50 % jämfört med räkenskapsåret som slutade 

i mars 2019. 
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Laos, som har uppvisat en årlig BNP-tillväxt på cirka 7 % under de senaste åren, är en växande marknad 

med stor potential för ökad efterfrågan på hissar och rulltrappor. Mitsubishi Electric förutser att den årliga 

efterfrågan stiger från cirka 180 enheter under räkenskapsåret som slutar i mars 2019 till cirka 290 enheter 

under fem års tid. 

 

Mitsubishi Electric och dess dotterbolag MET har distribuerat hissar och rulltrappor i Laos via en lokal agent, 

Souvanny Home Center Public Company (SVN), sedan 2013. Mitsubishi Electric är en erkänd ledare med en 

marknadsandel på cirka 30 %, främst i premiumsegmentet såsom lyxiga hotell och kontor. 

 

MET, som har slutförts många hiss- och rulltrappsprojekt i Thailand, köpte och integrerade SVN:s hiss- och 

rulltrappsverksamhet med MLAO. Det nya företaget kommer att fokusera på att leverera hissar och 

rulltrappor som ger ökad säkerhet och trygghet, med stöd och vägledning från MET vad gäller installation 

och underhåll.  

 

Mitsubishi Electric, som även levererar hissar och rulltrappor via agenter på angränsande marknader i 

Kambodja och Myanmar, ser fram emot att påskynda expansionen av verksamheten på Mekongs snabbt 

växande regionala marknad. 

 

Översikt över MLAO 

Företag  MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. 

General Manager Sonthi Piamsawad 

Plats Vientiane, Laos 

Kapital 
20 miljarder laotiska kip  

(2,3 miljoner dollar) 
Ägande MET: 100 % 

Grundat Juni 2019 Verksamhetsstart 1 juli 2019 

Anställda Cirka 60 (juni 2019) 

Verksamhet Försäljning, installation och underhåll av hissar och rulltrappor i Laos 
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Översikt över MET 

Företag  Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. 

VD Munehisa Okamoto 

Plats Samut Prakan, Thailand 

Kapital 100 miljoner thailändska baht (3,2 miljoner dollar) 

Ägande 

Mitsubishi Electric: 55 % 

Mitsubishi Corporation: 25 % 

Mitsubishi Electric Building Techno Service: 10 % 

Subsin Phaisan: 10 % 

Grundat December 1977 

Anställda Cirka 930 (mars 2019) 

Verksamhet Försäljning, installation och underhåll av hissar och rulltrappor främst i Thailand 

 

Översikt över SVN 

Företag Souvanny Home Center Public Company 

CEO Waddana Soukbandith 

Plats Vientiane, Laos 

Kapital 330 miljarder laotiska kip (37,7 miljoner dollar) 

Ägande 

Soukbandith-familjen (grundare): 50 % 

Global House International Company (Siam Cement Group, Thailand): 34 % 

Allmänna aktieägare: 16 % 

Grundat 1988 

Anställda Cirka 750 (mars 2019) 

Verksamhet 

- Import och försäljning av byggmaterial, hushållsapparater och möbler i Laos 

- Import, försäljning, installation och underhåll av hissar och rulltrappor i Laos 

(överförd till MLAO) 

 

 

### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har nästan 100 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 för 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 en försäljning på 4 519,9 miljarder yen (40,7 miljarder 

dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2019. Här hittar du mer information: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Med en växelkurs på 111 yen mot den amerikanska dollarn, vilket var kursen på Tokyobörsen den  

31 mars 2019. 
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