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Mitsubishi Electric etablerer industriautomatiseringsselskap på Filippinene 

Vil bidra til å øke industriautomatiseringsvirksomheten i landet til USD 30 millioner innen 

regnskapsåret som avsluttes 31. mars 2026 

 

TOKYO, 12. mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag den planlagte 

etableringen av et nytt selskap, MELCO Factory Automation Philippines Inc. (MELAP) på Filippinene, for å 

ytterligere utvide Mitsubishi Electrics fabrikkautomatiseringsvirksomhet (FA) i landet, som allerede 

opplever betydelig vekst. MELAP blir etablert i fellesskap av Mitsubishi Electric, Setsuyo Astec Corporation 

(STC) og Integrated Factory Automation Inc. (IFA), en FA-produktdistributør og langvarig partner av 

Mitsubishi Electric i Filippinene. Det nye selskapet, som vil starte driften i juni 2019, vil stå for salg av og 

teknisk service for FA-produkter.  

Det forventes kraftig vekst i det filippinske industriautomatiseringsmarkedet, spesielt i elektronikk- og 

næringsmiddelindustrien, samt i forbindelse med aktiv investering i infrastruktur. Mitsubishi Electric har 

stått for salg av og teknisk støtte for FA-produkter til kunder i nevnte bransjer gjennom lokale distributører 

som IFA. MELAP forventes å øke kundetilfredsheten og forsterke Mitsubishi Electrics lokale FA-virksomhet. 

Det kommer spesielt til å styrke tekniske servicefunksjoner i samarbeid med Mitsubishi Electrics globale 

servicenettverk og vil også styrke løsningstilbud for å dekke automatiserings- og IoT-etterspørsel. 
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MELCO Factory Automation Philippines Inc. 

Administrerende direktør Albert Wang 

Beliggenhet Manila, Filippinene 

Eierskap Mitsubishi Electric (40 %), STC (20 %) og IFA(40 %) 

Kapital PHP 126 millioner 

Grunnlagt Mai 2019 (planlagt) 

Idriftssetting Juni 2019 (planlagt) 

Ansatte Ca. 60 

Virksomhet 

- Salg av og teknisk støtte for industriautomatiseringsprodukter fra 

Mitsubishi Electric (FA-produkter og bearbeidingsmaskiner) 

- Teknisk støtte for Mitsubishi Electric CNC 

 

Setsuyo Astec Corporation 

Konsernsjef Motokazu Inaba 

Beliggenhet Kita-ku, Osaka, Japan 

Kapital JPY 90 millioner 

Grunnlagt 3. desember 1964 

Ansatte Ca. 140 

Virksomhet 

Salg og forsyning av elektrisk utstyr i Asia, inkludert: 

- fabrikkautomatiseringsprodukter og lav- og høyspenningsstrømfordelings- 

og styringsprodukter 

- visuelt informasjonsutstyr, halvledere og elektroniske enheter, elektroniske 

komponenter og ulike industriprodukter og -materialer. 

Integrated Factory Automation Inc. 

Administrerende 

direktør 
Albert Wang 

Beliggenhet Manila, Filippinene 

Kapital PHP 2,5 millioner 

Grunnlagt 11. juni 2009 

Ansatte Ca. 40 

Virksomhet Salg av og teknisk støtte for FA-produkter fra Mitsubishi Electric 
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### 

 

Om Mitsubishi Electric Corporation 

Med nesten 100 års erfaring i å levere pålitelige produkter av høy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation 

(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder 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 4 444,4 

milliarder yen (i samsvar med IFRS; USD 41,9 milliarder*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2018. Hvis 

du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 106 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market  

31. mars 2018 

 


