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Mitsubishi Electric Corporation navngitt i FTSE4Good Index Series 

 

TOKYO, 20. juli 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har blitt 

navngitt som en del av FTSE4Good Index Series, en verdensledende indikator for sosialt ansvarlige 

investeringer (SRI) utviklet av FTSE Russell, en del av London Stock Exchange Group. 

FTSE4Good Index Series består av bedrifter som satser på sterk praksis innen miljø, samfunn og ledelse 

(ESG). Aktører i globale aksjemarkeder bruker indeksene som SRI-indikatorer for å fastslå om 

investeringsfond og andre produkter er sosialt ansvarlige og engasjerer seg i etiske aktiviteter.  

 

Mitsubishi Electric er opptatt av å oppfylle målene for bærekraftig utvikling (SDG – Sustainable 

Development Goals) som ble lansert av FN i 2015. Mitsubishi Electric Group vil gjøre kontinuerlig 

innovasjon til en del av sin innsats for å oppnå enda høyere vekst som et «globalt, ledende grønt selskap» 

som bidrar til at det skapes et velstående samfunn der både «et bærekraftig samfunn» og «en trygg, sikker og 

komfortabel livsstil» oppnås samtidig, som uttrykt i konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til 

det bedre). 
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Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. 

Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale 

engelske versjonen som gjelder. 
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### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med over 90 års erfaring med å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 

(TOKYO: 6503) en anerkjent verdensleder innen produksjon, markedsføring og salg av elektrisk og 

elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og 

satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. 

Mitsubishi Electric følger konsernets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre), og 

miljøslagordet, Eco Changes (Øko-endringer), og bestreber seg på å være et globalt, ledende grønt selskap 

som beriker samfunnet med teknologi. Selskapet registrerte en konsolidert konsernomsetning på 4 238,6 

milliarder yen (37,8 milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2017. Hvis du vil ha 

mer informasjon, kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 112 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market 

31. mars 2017 

 


