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Mitsubishi Electric ondersteunt hulpverlening Japan na stortbuien en 

overstromingen in juli 2020 

 

TOKIO, 16 juli 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) heeft vandaag aangekondigd dat de 

bedrijven van de Mitsubishi Electric Group een totaalbedrag van 10 miljoen yen (ongeveer USD 92.300) zullen 

doneren om de slachtoffers van de stortbuien en overstromingen die delen van Midden- en Zuid-Japan in juli 

2020 troffen te helpen. De donatie zal worden gedaan via de Japanse centrale gemeenschapskas. 

 

De Mitsubishi Electric Group betuigt zijn diepste medeleven aan allen die door deze ramp zijn getroffen en 

hoopt oprecht op een spoedig herstel. 

 

### 

 

Over Mitsubishi Electric Corporation 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) is met zijn bijna 100 jaar ervaring in het aanbieden van 

betrouwbare, hoogwaardige producten een erkende wereldleider op het gebied van de productie, marketing en 

verkoop van elektrische en elektronische apparatuur gebruikt in gegevensverwerking en communicatie, 

ruimtevaartontwikkeling en satellietcommunicatie, consumentenelektronica, industriële technologie, energie, 

transport en bouwapparatuur. Mitsubishi Electric verrijkt de maatschappij met technologie in navolging van 

zijn ondernemingsverklaring ‘Changes for the Better’ en zijn milieuverklaring ‘Eco Changes’. Het bedrijf 

behaalde in het boekjaar afgesloten op 31 maart 2020 een omzet van 4.462,5 miljard yen (USD 40,9 miljard*). 

Ga voor meer informatie naar www.MitsubishiElectric.com 

*Bedragen in USD zijn berekend op basis van een wisselkoers van 109 yen voor 1 USD, volgens de koers van 

de Tokio Foreign Exchange Market op 31 maart 2020 
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