Comunicado de imprensa

AS EMPRESAS DO GRUPO MITSUBISHI ELECTRIC EM ITÁLIA IRÃO APOIAR OS
ESFORÇOS DE APOIO ÀS VÍTIMAS DO TERRAMOTO NO CENTRO DA ITÁLIA
As empresas do Grupo Mitsubishi Electric irão apoiar os esforços de recuperação
na sequência do terramoto que assolou o centro da Itália a 24 de agosto de 2016
Agrate Brianza (MB), 7 de setembro de 2016 - As três empresas do Grupo Mitsubishi Electric sediadas na Itália, a
Mitsubishi Electric Europe B.V. (sucursal italiana), a MELCO Hydronics & IT Cooling (Climaveneta/RC) e a Mitsubishi
Electric Klimat Transportation Systems, reuniram-se para apoiar os esforços de assistência na zona central de Itália
afetada pelo recente terramoto.
Ao fazê-lo, as empresas fazem um donativo conjunto para a Cruz Vermelha Italiana, uma associação que trabalha na
linha da frente do auxílio em situações de catástrofe e que está a fornecer um grande apoio às vítimas do desastre
natural. O donativo conjunto atinge um valor total de 100 000 euros.
A responsabilidade social da empresa é fundamental para a missão do Grupo Mitsubishi Electric, incluindo o apoio
às comunidades locais em que opera, tal como a situação causada nas zonas afetadas pelo terramoto.
O Grupo Mitsubishi Electric apresenta as mais sinceras condolências a todas as pessoas afetadas pela tragédia e faz
votos de uma rápida recuperação.
Mitsubishi Electric Europe B.V. - Sucursal italiana
A sucursal italiana da Mitsubishi Electric Europe foi fundada em 1985 e funciona com cinco unidades de negócio: Ar condicionado – ar
condicionado para ambientes residenciais, comerciais e industriais, sistemas de aquecimento, desumidificadores e tratamento do ar; Automação
industrial e mecatrónica – produtos e sistemas para a automação industrial; Semicondutores – dispositivos eletrónicos; Automóvel – sistemas e
componentes para o controlo de dispositivos de veículos ligeiros, comerciais e motociclos; Transporte – sistemas e produtos para o setor dos
transportes ferroviários. A sucursal italiana da Mitsubishi Electric Europe tem a sua sede em Agrate Brianza (MB) e escritórios de vendas em
Pádua, Roma e Turim.
MELCO Hydronics & IT Cooling
A MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A. é uma empresa da Mitsubishi Electric especializada em sistema hidrónicos para ar condicionado e
aquecimento e soluções de arrefecimento de TI. Concebe, fabrica e comercializa produtos inovadores e energeticamente eficientes e fornece
serviços de elevado valor para a climatização de interiores em edifícios comerciais e refrigeração (ICC&R) de processos industriais e aplicações de
ICT através da CLIMAVENETA e do RC GROUP. As empresas MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A partilham a missão de aumentar o bem-estar e a
produtividade industrial fornecendo soluções de elevada eficiência, fiáveis, economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis, em
particular, adotando fontes de energia renováveis. A MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A, com sede em Itália, fabrica em três continentes e opera
a nível mundial, com filiais, distribuidores e empresas de serviços, com especial incidência na Europa, China e Índia.

Mitsubishi Electric Corporation
Com mais de 90 anos de experiência no desenvolvimento de produtos fiáveis e de alta qualidade, a Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO:
6503) é um líder mundial reconhecido ao nível do fabrico, marketing e vendas de equipamento elétrico e eletrónico utilizado em comunicações e
processamento de informação, descoberta do espaço e comunicações por satélite, eletrónica de consumidor, tecnologia industrial, energia,
equipamento de construção e de transporte. Integrando o espírito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco
Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecológica líder a nível mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa
registou vendas de grupo consolidadas no valor de 4394,3 mil milhões de ienes (38,8 mil milhões de dólares*), no ano fiscal terminado a 31 de
março de 2016.
Para obter mais informações, visite http://www.MitsubishiElectric.com
* A uma taxa de câmbio de 113 ienes para o dólar americano, determinada pelo mercado de câmbio de Tóquio a 31 de março de 2016
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Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems
A Mitsubishi Electric Transportation Systems Klimat S.p.A. produz sistemas de ar condicionado fabricados segundos os mais elevados padrões de
qualidade e tecnológicos para o setor ferroviário. A empresa foi fundada em 2014, após a aquisição da Klimat-fer S.p.A. pelo Grupo Mitsubishi
Electric, anteriormente, Klimat Spa e fundada em 1963.
A empresa está situada em Pádua. Os campos de atividade são o design, a produção e a manutenção de sistemas de ar condicionado para
transportes ferroviários.

