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ПРЕС ИНФОРМАЦИЯ 

 

КОМПАНИЯТА FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. ПРОМЕНЯ СВОЕТО ИМЕ НА 
SUBARU CORPORATION 

 

 
Токио, 31 март 2017 г. – Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), ще промени своето името на 
SUBARU CORPORATION, считано от 1 април 2017 г.  
 
За да се отбележи промяната, днес бяха организирани церемонии по смяната на името в 
централния офис на компанията в Токио и три обекта в Япония (сред които заводите в 
Гунма и Уцономия). На церемонията в централния офис бяха изложени новият модел 
Subaru Impreza и модел на хеликоптера 412EPI, като символ на ангажимента на Subaru за 
развитие като отличителна глобална марка в автомобилната и аерокосмическата 
индустрия. 
 
Президентът и главен изпълнителен директор на FHI Yasuyuki Yoshinaga заяви: 
„Ние винаги сме се стремили да произвеждаме отлични продукти. В последните години, 
нашето усилие се доразви от създаването на добри продукти към доставяне на 
отличаваща стойност, каквато само Subaru може да предостави на своите клиенти. 
Смяната на името на компанията показва решителността на Subaru да се развива като 
марка, предлагаща висока стойност. Когато клиентите са доволни, те са и щастливи. 
Искаме да имаме повече щастливи клиенти и фенове на Subaru. Със смяната на името на 
компанията, да направим присъствието на Subaru още по-ярко!“  
 
Следвайки управленската си философия да бъде водеща компания със силно пазарно 
присъствие, изградено на принципа на първостепенната важност на клиента, компанията 
се стреми към устойчиво развитие, предлагайки дългогодишната си отличителната 
ценност “Удоволствие и Спокойствие на духа”. 
 
< Промяна в имената на дъщерни компании > 
 

Ново име Предишно име 

Subaru Techno Corporation * Fuji Techno-Services Co., Ltd. 

Subaru IT Creations Corporation * Subaru System Service Co., Ltd. 

North American Subaru Inc. * Fuji Heavy Industries U.S.A., Inc. 

Subaru Technology Beijing Co., Ltd. * Fuji Heavy Industries Technology (Beijing) Co., Ltd. 

Subaru Asia Pte. Ltd. ** Fuji Heavy Industries (Singapore) Pte. Ltd. 

 
* Считано от 1 април 2017 г. 
** Считано от 1 януари 2017 г. 


