
 

 

 

 

 
PARA LANÇAMENTO IMEDIATO N.º 3101 

 

 

 

 

 

 

Questões de clientes Questões da imprensa 

Planning & Administration Department  

Automotive Equipment Group Public Relations Division 

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation 

www.MitsubishiElectric.com/ssl/contact/bu/ 

automotive/form.html 

prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

www.MitsubishiElectric.com/bu/automotive/ 

index.html 

www.MitsubishiElectric.com/news/ 

  

 

A Mitsubishi Electric paga coima determinada pelo Tribunal do Canadá 

 

TÓQUIO, 26 de abril de 2017 – A Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) anunciou hoje que, 

após uma completa análise interna, concordou com uma sentença do Tribunal Superior de Justiça de Ontário 

que determina o pagamento de uma coima que ascende aos 13 400 000 dólares canadianos, cerca de 1,1 mil 

milhões de ienes. O pagamento resulta de uma violação à Canadian Competition Act (Lei da concorrência do 

Canadá) relativamente a determinadas peças para a aplicação no setor automóvel.  

 

A Mitsubishi Electric, que encarou esta questão de uma forma muito séria, cooperou de perto com uma 

investigação que foi iniciada a 20 de julho de 2011.  

 

A Mitsubishi Electric está a envidar as medidas necessárias para garantir que implementa minuciosamente as 

medidas de conformidade para recuperar a confiança do público. 

 

O pagamento da coima não altera a previsão financeira consolidada da Mitsubishi Electric para o ano fiscal 

de março de 2017. 

 

Contramedidas à Lei da Concorrência relacionadas com o equipamento automóvel 

O Automotive Equipment Group da Mitsubishi Electric estabeleceu o Automotive Equipment Compliance 

Office (Gabinete de conformidade para o equipamento automóvel) a 1 de outubro de 2011 com vista a rever 

o regulamento interno e a formação em conformidade para os funcionários. A Mitsubishi Electric, 

consistente com a sua determinação de conquistar a confiança do público, formou divisões de conformidade 
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em cada grupo de negócios a 1 de outubro de 2012 e instituiu, subsequentemente, uma variedade de medidas 

para reforçar os programas de conformidade relacionados não só com a lei da concorrência, mas com todas 

as leis e regulamentos. 
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