Mitsubishi Electric, Türkiye’deki klima faaliyetlerini genişletiyor
19.02.2014
Şirket, distribütörü Klima Plus’u satın alacak
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bu gün yaptığı açıklamada yerel bağlı firması Mitsubishi Elektrik
Türkiye A.Ş. vasıtasıyla Türkiye’deki klima distribütörü Klima Plus’u satın alacağını ilan etti. Bu işlem
sonucunda Klima Plus’un hisseleri, bir satın alma sözleşmesi uyarınca Mitsubishi Electric’e devredilecek, şirket
bu yolla Türkiye klima pazarındaki payını arttırmayı amaçlıyor.
Avrupa’nın en büyük nüfuslu üçüncü ülkesi olan ve gayri safi milli hasılası hızla artan Türkiye’nin klima
pazarının yılda %15 büyümesi bekleniyor. Bu yılın Ocak ayında yeni enerji yönetmeliğinin* yürürlüğe
girmesinden bu yana özellikle de enversör tipi klima cihazlarına duyulan talep hızla arttı.

Klima Plus
Mitsubishi Electric Genel Müdürü Hiroyuki Umemura;: “Klima Plus, Türkiye klima piyasasında önde gelen
distribütörlerden biridir ve 10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Güvenilir ve kanıtlanmış bir başarı geçmişi var, yanı
sıra ileri teknoloji ve yüksek kaliteli müşteri hizmetleri sunuyor, Mitsubishi Electric bünyesine girmelerinden
mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu pazardaki faaliyetlerimizi genişletmek istediğimiz için onların yerel pazar
hakkında bilgileri çok faydalı bir kaynak olacak.”
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki faaliyetleri geçen yıl önemli oranda büyüdü. Yeni devir alınan klima
faaliyetlerini mevcut Fabrika Otomasyonu faaliyetleriyle birleştiren Mitsubishi Electric Türkiye, 2015’te yaklaşık
255 milyon TL gelir elde etmeyi amaçlıyor. Türkiye’de halen kurulmakta olan diğer alt yapı faaliyetleri (uydu,
asansör, yürüyen merdiven, tren donanımları, elektrik üretimi, vs.) ile birleştirilerek satışların daha da
artırılması hedefleniyor.
* Erp-Lot10: Klima cihazlarının çevre üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlayan enerji tasarruf yönetmeliği.
Avrupa Birliğinde Ocak 2013’te yürürlüğe girdi.
Klimaplus
Şirketin Adı

Klima Plus Enerji ve Klima Teknolojileri Paz. San. ve Tic. A.Ş.

Genel Müdür

Yenal Altac

Yer

Genel Merkez: İstanbul (Asya yakası), dört şube

Sermaye

7.5 milyon TL

Kuruluş

22 Aralık 2004

Çalışan
Sayısı

107

Faaliyet alanı

- Klima (klima cihazlarının satışı, kurulması ve servisi)
- Şubeler (İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana)
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Mitsubishi Electric Türkiye
Şirketin Adı

Mitsubishi Electric Türkiye A.Ş.

Genel Müdür

Masahiro Fujisawa

Ye r

Genel Merkez: İstanbul (Avrupayakası)

Sahipleri
Sermaye

Mitsubishi Electric Europe B.V.: %7
Mitsubishi Electric Corporation %30
28 milyon TL

Kuruluş

7 Aralık 2012

Çalışan Sayısı

54

Faaliyet
Alanları

- FA (Fabrika Otomasyon Donanımları, NC satışları, servisi ve sistem
entegrasyonu)
- Klima (Nisan 2014’ten bu yana; klima cihazları satışı, servisi ve sistem
entegrasyonu)
- Altyapı faaliyetlerine destek
- Pazarlama

Mitsubishi Electric 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 bir dünya lideri 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 2013’te
sona eren mali yılda 3.567,1 milyar Yen (37,9 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti.
Ayrıntılı bilgi için bkz. www.MitsubishiElectric.com
*Tokyo Döviz Piyasasında 31 Mart 2013’te ilan edilen 1 USD = 94 Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

