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Mitsubishi Electric tillhandahåller medel och tillbehör för att stödja
hjälpinsatser mot coronavirus (covid-19) i Japan
Donationer på cirka 100 miljoner yen och material som exempelvis medicinska masker
TOKYO, 13 maj 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget
kommer att stödja sjukvårdspersonal i kampen mot covid-19 genom att donera cirka 100 miljoner yen (cirka
930 000 USD) och förse medicinska institutioner med viktiga föremål som exempelvis medicinska masker.
Företaget vidtar omfattande åtgärder för att bidra till begränsningen av sjukdomen och för att normala
socioekonomiska aktiviteter så snart som möjligt ska kunna återupptas.
Donation av ungefär 100 miljoner yen
Mitsubishi Electric donerar cirka 100 miljoner yen för att stödja sjukvårdspersonal som arbetar på frontlinjen
och barn som påverkas av en längre nedläggning av skolor. Pengarna kommer från icke-konsoliderade
bidrag samt donationer från Mitsubishi Electrics SOCIO-ROOTS-fond. Fonden kommer att samla in
donationer från anställda på Mitsubishi Electric som företaget sedan kommer att matcha, vilket i praktiken
fördubblar det donerade beloppet. Företaget har börjat be om donationer på sin webbplats för att göra det
möjligt för anställda att bidra även när de arbetar hemma.
Tillhandahålla nödvändiga material
(1) Medicinska masker och andra material
Mitsubishi Electric kommer att tillhandahålla cirka 100 000 medicinska masker (N95) och
desinfektionsmedel till medicinska institutioner.

1/2

(2) Tillverkning av ansiktsskydd
Ansiktsskydd kommer att tillverkas vid Mitsubishi Electrics Manufacturing Engineering Centre i
Amagasaki, Hyogo Prefecture och Nagoya Works i Nagoya, Aichi Prefecture från mitten av maj.
Produktionskapaciteten ökar gradvis. Ansiktsskydden kommer att användas internt av personal från
Mitsubishi Electric-koncernen, främst för användning i fabriker, men inte i medicinska syften. Genom att
producera ansiktsskydd internt i stället för att inskaffa dem externt hjälper företaget till att frigöra fler
ansiktsskydd för användning i samhället. Med tiden hoppas företaget att kunna tillhandahålla
överskjutande ansiktsskydd till utomstående företag och organisationer.

Mitsubishi Electric framför sina djupaste sympatier och kondoleanser till alla som har förlorat en
familjemedlem, kollega eller vän i covid-19. Företaget framför också sin varmaste tacksamhet till
vårdpersonal och alla andra som arbetar för att skydda samhällen och hjälpa människor i nöd.
###
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 berikar samhället med teknik i enlighet med företagets
motto, ”Changes for the Better” (positiv förändring) och miljömotto ”Eco Changes” (ekoförändringar).
Företaget noterade en försäljning på 4 462,5 miljarder yen (40,9 miljarder dollar*) under räkenskapsåret som
slutade den 31 mars 2020. Mer information finns på www.MitsubishiElectric.com
*Amerikanska dollarbelopp har omvandlats från yen till kursen ¥109=1 USD, den ungefärliga kursen på
Tokyobörsen den 31 mars 2020
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