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Mitsubishi Electric lanserer nytt heis- og rulletrappselskap i Laos 

Forventes å akselerere veksten i virksomheten i det hurtigvoksende regionale markedet i Mekong 

 

TOKYO, 20. juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at det har 

etablert MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. (MLAO) for å øke veksten i sin heis- og rulletrappvirksomhet i 

det svært lovende regionale markedet i Mekong. Det nye selskapet, som ble etablert av Mitsubishi Elevator 

(Thailand) Co., Ltd. (MET) og er et datterselskap av Mitsubishi Electric, skal settes i drift 1. juli 2019. Det 

nye selskapet forventes å styrke Mitsubishi Electrics salg av heiser og rulletrapper samt tilhørende levering 

av høykvalitets vedlikehold. Årlig salg i Laos er forventet å stige til 3,82 millioner amerikanske dollar innen 

regnskapsåret som avsluttes mars 2024 er omme, opp 50 % fra regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan 

 

Bygningen MLAO holder til i 

 

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/


 

2/3 

Laos, som har levert en årlig vekst i bruttonasjonalproduktet på ca. 7 % de siste årene, er et voksende marked 

med stort potensiale for vekst i behov for heiser og rulletrapper. Mitsubishi Electric spår at det årlige behovet 

vil øke fra ca. 180 enheter i regnskapsåret som avsluttes i mars 2019 til ca. 290 enheter om fem års tid. 

 

Mitsubishi Electric og dets datterselskap MET har distribuert heiser og rulletrapper i Laos gjennom en lokal 

agent, Souvanny Home Center Public Company (SVN), siden 2013. Mitsubishi Electric er en anerkjent leder 

med en markedsandel på rundt 30 %, hovedsakelig i premium-segmentet som luksushoteller og kontorer. 

 

Etter å ha gjennomført mange heis- og rulletrapprosjekter i Thailand har MET kjøpt og integrert SVNs heis- 

og rulletrappvirksomhet med MLAO. Det nye selskapet skal fokusere på å levere heiser og rulletrapper som 

gir økt sikkerhet og trygghet, med bistand fra METs støtte og veiledning for installering og vedlikehold.  

 

Mitsubishi Electric, som også distribuerer heiser og rulletrapper gjennom agenter i de tilgrensende 

markedene i Kambodsja og Myanmar, ser fram til å akselerere utvidelsen av virksomheten sin i det raskt 

voksende regionale markedet i Mekong. 

 

Oversikt over MLAO 

Selskap  MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. 

General Manager Sonthi Piamsawad 

Beliggenhet Vientiane, Laos 

Kapital 
20 milliarder LAK  

(2,3 millioner USD) 
Eierskap MET: 100 % 

Grunnlagt Juni 2019 Oppstart 1. juli 2019 

Ansatte Omtrent 60 (per juni 2019) 

Virksomhet Salg, installasjon og vedlikehold av heiser og rulletrapper i Laos 
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Oversikt over MET 

Selskap  Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. 

Administrerende 

direktør 
Munehisa Okamoto 

Beliggenhet Samut Prakan, Thailand 

Kapital 100 millioner THB (3,2 millioner USD) 

Eierskap 

Mitsubishi Electric: 55 % 

Mitsubishi Corporation: 25 % 

Mitsubishi Electric Building Techno Service: 10 % 

Subsin Phaisan: 10 % 

Grunnlagt Desember 1977 

Ansatte Ca. 930 (per mars 2019) 

Virksomhet Salg, installasjon og vedlikehold av heiser og rulletrapper hovedsakelig i Thailand 

 

Oversikt over SVN 

Selskap Souvanny Home Center Public Company 

Konsernsjef Waddana Soukbandith 

Beliggenhet Vientiane, Laos 

Kapital 330 milliarder LAK (37,7 millioner USD) 

Eierskap 

Soukbandith-familien (grunnlegger): 50 % 

Global House International Company (Siam Cement Group, Thailand): 34 % 

Generell aksjonærer: 16 % 

Grunnlagt 1988 

Ansatte Ca. 750 (per mars 2019) 

Virksomhet 

- Import og salg av byggematerialer, elektriske husholdningsapparater og møbler i 

Laos 

- Import, salg, installasjon og vedlikehold av heiser og rulletrapper i Laos (overført 

til MLAO) 

 

 

### 

 

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 inntekt på 4519,9 milliarder yen (40,7 

milliarder amerikanske dollar*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2019. Hvis du vil ha mer informasjon, 

kan du gå til: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Ved en valutakurs på 111 yen per amerikanske dollar. Kursen er gitt av Tokyo Foreign Exchange Market 

søndag 31. mars 2019 
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