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Mitsubishi Electric förvärvar fabrik för att utöka verksamheten för
kraftenheter
Uppfyller stigande efterfrågan på kraftenheter som sparar energi och minskar koldioxidutsläppen
TOKYO, 11 juni 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att företaget
förvärvar byggnader och landområden från Sharp Fukuyama Semiconductor Co., Ltd., ett helägt dotterbolag
till Sharp Corporation i Fukuyama, Hiroshima Prefecture, Japan. De förvärvade egendomarna är tänkta att
fungera som en ny plats där Mitsubishi Electrics Power Device Works bearbetar wafers för tillverkning av
halvledare för kraftindustrin. Nya produktionsanläggningar som planeras att starta i november nästa år gör
det möjligt för Mitsubishi Electric att utöka sin verksamhet för kraftenheter.
Efterfrågan på krafthalvledare som behövs för att kontrollera elkraft med effektivitet ökar snabbt parallellt
med insatser för att spara energi och skydda den globala miljön genom åtgärder för att minska
koldioxidutsläppen, inklusive den pågående elektrifieringen av bilar över hela världen.
För att möta denna växande efterfrågan började Mitsubishi Electric söka efter potentiella nya
tillverkningsplatser. Som ett resultat av det har företaget kommit överens med Sharp Corporation om att
förvärva byggnader och landområden från Sharp Fukuyama Semiconductor.
Ny tillverkningsort
Plats
Struktur
Syfte
Investering

Fukuyama, Hiroshima Prefecture, Japan
Trevåningsbyggnad (totalt 46 500 m2 golvutrymme)
Processorwafers för krafthalvledare
Cirka 20 miljarder yen
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###
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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