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Mitsubishi Electric Europe B.V. förvärvar den svenska 

luftkonditioneringsdistributören AQS 

Stärker Mitsubishi Electrics verksamhet för luftkonditionerings- och IT-kylningssystem i Sverige 

 

TOKYO, 2 april 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att det 

europeiska dotterbolaget Mitsubishi Electric Europe B.V. den 1 april förvärvat alla aktier i AQS 

PRODUKTER AB, en distributör av komfort-, process-, IT-kylnings- och värmepumpar i Sverige, en 

marknad med lovande utsikter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQS har sålt kommersiella kylnings- och värmepumpsprodukter i 35 år och har utmärkt teknisk kapacitet 

och expertis. Fram till nu har Mitsubishi Electric huvudsakligen sålt kommersiella produkter för bostäder 

och lättare kommersiella produkter i Sverige via den skandinaviska filialen av Mitsubishi Electric Europe. 

AQS har varit den största distributören av kommersiella kyl- och värmepumpprodukter som tillverkats av 

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems (med varumärkena CLIMAVENETA och RC), som 

förvärvades 2015. 
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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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”Vi välkomnar AQS till Mitsubishi Electric-familjen. Det här är en spännande möjlighet för oss att stärka 

och utöka vårt erbjudande på den svenska marknaden. Det här tillskottet kompletterar vår befintliga portfölj 

och gör det möjligt för oss att tillgodose marknadens höga efterfrågan på innovativ och energibesparande 

kylaggregatsteknik*”, säger Itaru Watanabe, Branch President för Mitsubishi Electric Europe B.V 

(Skandinavien).  

 

Luftkonditioneringsaggregat för bostäder och värmepumpar för varmvatten har blivit allt populärare i 

Sverige, där människor strävar efter att bekämpa globala uppvärmningen genom att spara energi. Dessutom 

används kylaggregat i allt högre utsträckning för kommersiella kylsystem på den svenska marknaden. 

Utbyggnaden av datacenter i Sverige har också utökat marknaden för IT-kylning betydligt. 

 

Genom att förvärva AQS avser Mitsubishi Electric att stärka företagets kommersiella verksamhet i Sverige 

och även stärka Mitsubishi Electric Europe:s totala lösningskapacitet genom att utnyttja sin nya partners 

kunnande. 

 *Ett kylaggregat är en maskin som håller temperaturen med hjälp av en värmebärare, till exempel vatten, i ett kretssystem. 

Det syftar i allmänhet på centrala luftkonditioneringssystem för byggnader, fabriker och andra stora anläggningar. 

Överblick av AQS 

Namn AQS PRODUKTER AB (AQS) 

Plats Göteborg, Sverige 

Grundat 1985 

Anställda 12 

Verksamhet Försäljning av luftkonditioneringsutrustning 

Överblick av Mitsubishi Electric Europe 

Namn Mitsubishi Electric Europe B.V. 

Ordförande och VD Tatsuya Ishikawa 

Plats Amsterdam, Nederländerna 

Aktiekapital Cirka 101 miljoner euro (Mitsubishi Electric 100 %) 

Grundat Juni 1996 

Verksamhet 

Försäljning av fordons-, luftkonditionerings-, fabriksautomations- och 

videoinformationsutrustning, halvledare och stora elektriska maskiner samt 

materialanskaffning 
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Översikt över Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems 

Namn Mitsubishi Electric Hydronics och IT Cooling Systems S.p.A. 

Ordförande och VD Carlo Grossi 

Plats Veneto, Italien 

Aktiekapital 10 miljoner euro (Mitsubishi Electric 100 %) 

Grundat 1971 

Verksamhet 

Utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och energieffektiva produkter 

samt tillhandahåller mervärdestjänster för styrning av inomhusklimat i 

kommersiella byggnader, kylning av industriella processer och 

ICT-tillämpningar genom varumärkena CLIMAVENETA och RC. 

 

### 

 

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 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 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 

 

Om Mitsubishi Electric Europe B.V. 

Mitsubishi Electric Europe B.V. är ett helägt dotterbolag till Mitsubishi Electric Corporation. Företaget 

hjälper europeiska kunder att möta sina verksamhetsutmaningar genom att tillhandahålla innovativ teknik 

och högkvalitativa produkter och lösningar. 

 

Om Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. 

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. är ett helägt dotterbolag till Mitsubishi Electric 

Corporation, specialiserat på hydroniska system för luftkonditionerings-, uppvärmnings- och 

IT-kylningslösningar 


