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Mitsubishi Electric vinner rättegång gällande varumärkesintrång mot
förfalskare av produkter för fabriksautomation i Kina
TOKYO, 15 september 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att
Guangzhou Intellectual Property Court har befäst ett tidigare domslut till förmån för Mitsubishi Electrics
gällande intrång i företagets varumärken av Guangzhou Lingye Automation Equipment, Guangzhou Longyan
Automation Technology, Guangzhou Ouye Automation Technology och deras ägare i Guangzhou,
Guangdong-provinsen, Kina.

De anklagade tillverkade och sålde en stor mängd med undermåliga produktkopior, inklusive PLC-system,
AC-servon, omvandlare och annan fabriksautomationsutrustning med förfalskade Mitsubishi-varumärken,
med början omkring 2012. De anklagade fälldes för olaglig tillverkning och försäljning av dessa produkter i
maj 2016, varefter Mitsubishi Electric stämde de anklagade för varumärkesintrång och vann rättegången.

Mitsubishi Electric fortsätter att vidta strikta åtgärder mot tillverkare av förfalskade produkter genom
identifiering och tillämpning av juridiska åtgärder för att skydda sitt varumärke, så att kunderna kan fortsätta
att använda företagets produkter med sinnesro.
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Information om rättegången
1. Anklagade
Guangzhou Lingye Automation Equipment, Guangzhou Longyan Automation Technology,
Guangzhou Ouye Automation Technology och deras ägare
2. Produkter berörda av varumärkesintrång
PLC-system, AC-servon, omvandlare osv. tillverkade och sålda av de anklagade
3. Varumärkeseintrång
3 varumärken: 三菱, MITSUBISHI och
4. Mitsubishi Electrics anspråk
De anklagade måste betala ersättning och publicera en ursäkt för att eliminera effekterna av intrången
5. Domstolar
Initialt domslut: Tianhe People’s Court, Guangzhou City
Domslut överklagan: Guangzhou Intellectual Property Court
6. Datum för domslut
Initialt domslut: 8 november 2018
Domslut överklagan: 31 juli 2020
7. Information gällande domslut för överklagan
De anklagade måste betala skadestånd med 2,66 miljoner RMB och måste utfärda ett offentligt
uttalande där de erkänner sitt uppsåt och be om ursäkt för den skada de orsakat genom att tillverka
förfalskade produkter som inkräktat på Mitsubishi Electrics varumärken (publicerades i Guangdongdagstidning den 1 september 2020).
###
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 4 462,5 miljarder yen (40,9 miljarder
dollar*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2020. Här hittar du mer information:
www.MitsubishiElectric.com
*Med en växelkurs på 109 yen mot den amerikanska dollarn, vilket var kursen på Tokyobörsen den 31 mars
2020
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