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Mitsubishi Electric investerar i EKE-Electronics Ltd. i Finland 

Siktar på förbättrade tåginformationssystem för den internationella marknaden 

 

TOKYO, 2 juni 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har 

förvärvat en 34-procentig andel av IKE-Electronics Ltd., en finsk tillverkare av tåginformationssystem. 

Företaget strävar efter att stärka konkurrenskraften hos TCMS (Train Control and Management System) och 

etablera teknik för supportsystem för CBM (Condition-Based Maintenance). Med den här kapitalalliansen 

kan Mitsubishi Electric driva ett affärssamarbete med EKE-Electronics för att förbättra verksamheten inom 

tåginformationssystem på den internationella marknaden. 

Idag finns det växande behov inom järnvägsindustrin för förbättrade kundtjänster, snabbare svar på 

driftsproblem, effektivare underhållsaktiviteter som möjliggörs av IoT och analysteknik som samlar in och 

analyserar olika stora datamängder från tågen i drift. På den globala järnvägsmarknaden, inklusive Europa, 

världens största marknad, förväntas järnvägssystemet förbättras genom att använda digital teknik, vilket i sin 

tur kan öka värdet på den informationsbaserade utrustningen ytterligare.  

EKE-Electronics är känt för produktion, försäljning och kundtjänst av tåginformationssystem och dess 

kringutrustning i över 30 år med många leveransposter i Europa samt i Asien och Oceanien. Genom att 

investera i EKE-Electronics siktar Mitsubishi Electric inte bara på att stärka konkurrenskraften hos 

företagets tåginformationssystem (TCMS och fjärrövervakningssystem som använder TCMS), utan även på 

att etablera teknik för CBM-supportsystemet för godsvagnar. Genom att dra nytta av de två företagens 

försäljningskanaler och kunnande strävar Mitsubishi Electric dessutom efter att utöka sin verksamhet för 

tåginformationssystem på den internationella marknaden.  

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

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. 

mailto:transportation@ny.mitsubishielectric.co.jp
mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/


 

2/2 

Om EKE-Electronics Ltd. 

Företagets namn EKE-Electronics Ltd. 

Representant Marko Mäkinen (Managing Director) 

Kontor Espoo, Finland (huvudkontor), Shanghai, Kina och London, Storbritannien 

Kapital 17 000 euro 

Grundat 1986 

Antal anställda 90 (i slutet av december 2019) 

Årlig försäljning Cirka 17 500 000 euro (räkenskapsåret avslutades den 31 december 2019) 

Verksamhet Produktions-, försäljnings- och kundtjänster för tåginformationssystem 

(TCMS och kringutrustning) samt fjärrövervakning av järnvägsförhållanden 

som använder TCMS 

Webbplats https://www.eke-electronics.com/ 

 

### 

 

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 

 


