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Mitsubishi Electric skal støtte hjelpearbeid i Japan etter  

skybrudd og flom i juli 2020 

 

TOKYO, 16. juli 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag at selskaper i 

Mitsubishi Electric Group vil donere totalt 10 millioner yen (ca. USD 92 300) for å hjelpe ofre for skybrudd 

og flom som rammet sørlige og midtre deler av Japan i juli 2020. Donasjonen vil bli gjort gjennom Central 

Community Chest of Japan (Det nasjonale velferdsfondet i Japan). 

 

Mitsubishi Electric Group uttrykker sin dypeste medfølelse for de som er berørt av katastrofen og ønsker 

oppriktig at hjelpe- og oppryddingsarbeidet må gå raskt. 

 

### 

 

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 beriker samfunnet med teknologi i samsvar med selskapets slagord, «Changes for the Better» 

(Endringer til det bedre), og dets miljøslagord, «Eco Changes» (Øko-endringer). Selskapet registrerte en 

inntekt på 4 462,5 milliarder yen (USD 40,9 milliarder*) i regnskapsåret som endte 31. mars 2020. Hvis du 

vil ha mer informasjon, kan du gå til www.MitsubishiElectric.com 

*Beløp i USD er konvertert fra yen ved kursen 109 = USD 1, den omtrentlige kursen på Tokyo Foreign 

Exchange Market den 31. mars 2020 
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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. 
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