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Mitsubishi Electric skal overta salgsvirksomhet for strømenheter  

fra Powerex 

Styrker strømenhetsvirksomheten i Nord- og Sør-Amerika 

 

TOKYO, 8. november 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de 

inngikk en avtale med Powerex Inc. den 3. november om å overta salgsvirksomheten for Mitsubishi 

Electric-strømenheter som nå håndteres av Powerex, som skal overtas av Mitsubishi Electric US, Inc. innen 

januar 2018. 

 

Mitsubishi Electrics strømenheter selges i Japan, Europa, Nord- og Sør-Amerika, Kina, Sørøst-Asia og India. 

Nord- og Sør-Amerika er en viktig region på grunn av den forventede veksten i regionens bilmarked. Ved å 

legge virksomheten hos Mitsubishi Electric US, et heleid datterselskap, vil Mitsubishi Electric kunne 

fokusere nærmere på de globale kundene sine. De spesielle fordelene og synergiene som er forventet som et 

resultat av denne nye ordningen, er som følger:   

- sterkere kundestøtte for globale produksjonsnettverk basert i Nord- og Sør-Amerika 

- sterkere samarbeid og teknisk støtte for bilmarkedet og bilprodusenter 

- ressursdeling blant eksisterende forretningsenheter innenfor Mitsubishi Electric US 

 

Etter overtakelsen skal Mitsubishi Electric fortsette å støtte Powerex' forretningsutvikling som medeier av 

selskapet. 

 

Mitsubishi Electric US, Inc. 

Selskap Mitsubishi Electric US, Inc. 

Beliggenhet 5900-A Katella Avenue, Cypress, California 90630, USA 

Konsernsjef Mr. Keijiro Hora 

Grunnlagt Juli 2000 

Virksomhet 

Regionalt hovedkontor i Nord-Amerika. Salg av heiser, klimaanlegg, 

solcellesystemer, visuelle systemer og bildebehandlingssystemer samt 

halvledere. 

 

 

 

 

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. 

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


 

2/2 

Powerex Inc. 

Selskap 
Powerex, Inc.  

(50-50 fellesforetak mellom Mitsubishi Electric og General Electric) 

Beliggenhet 173 Pavilion Lane Youngwood, PA 15697 USA 

Konsernsjef Mr. John Hall 

Grunnlagt Januar 1986 

Virksomhet Salg og produksjon av strømenheter 

Tidslinje for overføring av aktiva 

Avtale inngått 3. november 

Driftsstart under Mitsubishi Electric US Innen januar 2018 (planlagt) 

 

 

### 

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 4238,6 

milliarder yen (37,8 milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2017. For mer 

informasjon kan du gå til: 

http://www.MitsubishiElectric.com 

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

31. mars 2017 


