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Mitsubishi Electric rankade 2:a globalt och 1:a bland japanska företag inom
internationella patentansökningar år 2019
Globala initiativ för immateriell egendom kopplade till affärs- och FoU-strategier
TOKYO, 8 april 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de rankats på
andra plats globalt och på första plats bland japanska företag när det gäller internationella patentansökningar
som inlämnades 2019, enligt ett meddelande som publicerades av Schweiz-baserade WIPO (World
Intellectual Property Organization) den 8 april. De höga rankningarna återspeglar Mitsubishi Electrics
positionering av immateriella rättigheter (IP) som en viktig affärsresurs och dess viktiga koppling till
IP-aktiviteter samt affärs- och FoU-strategier som stöd för företagets hållbara tillväxt.
Mitsubishi Electric har aktivt lämnat in internationella patentansökningar i linje med den fortsatta
globaliseringen av verksamheten, och rankats bland de 10 främsta internationella företagen under de senaste
sex åren i rad och på första plats bland japanska företag fem år i rad. På senare år har företagets
patentansökningar som stöd för IoT- och AI-stödda lösningar varit särskilt framträdande.
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Mitsubishi Electrics initiativ för ytterligare IP-utveckling
1) Affärs- och FoU-strategier stödjer starkare immateriella rättigheter i hela koncernen
- Strategier för IP och tekniska standarder är nära integrerade med företagets affärs- och FoU-strategier.
- Huvudkontorets IP-avdelning, som är under direkt kontroll av VD, samordnar koncernomfattande
aktiviteter för IP-divisioner i fabriker, FoU-center och samarbetsföretag.
2)

Globala IP-aktiviteter och strategier med internationella standarder
- Kritiska IP-relaterade initiativ har tagits fram för att stödja centralverksamheten och viktiga
FoU-projekt.
- IP-aktiviteter accelereras globalt genom att patent registreras proaktivt innan affärsutvecklingen
genomförs i lovande länder.
- Lokala tjänstemän på plats tilldelas att hantera IP-aktiviteter i USA, Europa, Kina och Sydostasien.
- Företaget betonar patentförvärv som stöd för internationella standarder (t.ex. viktiga standardpatent)
och på områden där internationell konkurrens ökar, vilket bidrar till att stärka
produktkonkurrenskraften och öka marknadsandelarna.

Mer information finns på https://www.mitsubishielectric.com/en/about/rd/ip/index.page
###
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
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