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Mitsubishi Electric Yatırım Amaçlı Menkul Kıymetlerden Kazanç Beyan Edecek 

TOKYO, 28 Haziran 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün Renesas 
Electronics Corporation (TOKYO: 6723) sermayesinde sahip olduğu 28.796.000 hissenin 27 Haziran’da 
belirlenen toplam tutara uygun olarak satılması sonucunda yaklaşık 19 milyar yen düzeyinde bir kazanç 
beyan edeceğini açıkladı. Şirket, Renesas Electronics tarafından gerçekleştirilen ikinci adi hisse arzına iştirak 
etti. 

Satış sonucunda, Mitsubishi Electric’in Renesas Holdings’te sahip olduğu hisse tutarı yüzde 6,27’den yüzde 
4,54’e, diğer bir ifadeyle 104.502.885 hisseden 75.706.885 hisseye düştü. Satıştan toplam 23,2 milyar yen 
gelir elde edildi. 

Satış, Mart 2018’de sona erecek olan cari mali yılın (2018 mali yılı) ilk çeyreği için konsolide finansal 
sonuçları kapsamında Mitsubishi Electric’in diğer gelirler olarak yaklaşık 19 milyar yen tutarında bir kazanç 
elde etmesini sağlayacak. Mitsubishi Electric’in 28 Nisan’da açıkladığı 2018 mali yılı için cari konsolide 
tahmini halihazırda bu işlem için diğer gelir olarak yaklaşık 10 milyar yen içeriyor. Şirket, bu durumda ya da 
diğer faktörlerde önemli değişiklikler öngördüğü takdirde, gerekli revizyonları derhal ilan edecek. 

### 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın 
tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici 
elektronik cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve 
elektronik donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul 
edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” 
doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle 
zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar yen (37.8 
milyar US$*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.: www.MitsubishiElectric.com 
* Tokyo Döviz Borsasının 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 
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