
 

 

Pressmeddelande 

 

KIOXIA utvalt i 2022s upplaga av Clarivate Top 100 Global Innovators  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Tyskland, 25 februari 2022 – KIOXIA Europe GmbH, världsledande inom 

lagringslösningar meddelade idag att de utnämnts till en av Clarivate Topp 100 Global Innovators 

2022, en utmärkelse som av Clarivate Plc. delas ut till banbrytande företag inom det globala 

innovationslandskapet. 

 

KIOXIA:s prestationer uppskattas av olika anledningar såsom: 

1987 års uppfinnande av NAND flashminnet, mer än tre decennier av industriledande forskning 

och utvecklande samt företagets strävan att skydda och marknadsföra sin immateriella 

egendom omfattande 3D-flashminnet och annan patenterad teknologi inom minneslagring.  

 

Clarivate Top 100 Global Innovators 2022-utmärkelsen delas ut till världens mest innovativa 

företag och organisationer efter Clarivates egna analys av immaterialrätts- och patenttrender. 

https://www.kioxia.com/en-emea/top.html


Metodologin har uppdaterats för 2022 års upplaga, med en ny modell för mätning av 

innovationer som fokuserar på regelbunden hög prestanda och hög grad av innovation, där alla 

idéer konkurrerar på lika villkor. 

 

KIOXIA vill, enligt sitt mål att “lyfta världen genom lagring”, med sin banbrytande 

lagringsteknologi skapa en ny tidsålder för lagring. KIOXIA fortsätter att skydda och använda sin 

immateriella egendom effektivt och utveckla framåttänkande åtgärder som stärker sin lagrings-

och SSD-verksamhets konkurrenskraft. 

 

För mer information om Top 100 Global Innovators 2022, var god besök 

https://clarivate.com/top-100-innovators/ 

### 

Om KIOXIA Europe GmbH 

Europe KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory Europe GmbH) är det europeiska dotterbolaget 

till KIOXIA Corporation, en världsledande leverantör av flashminnen och SSD-minnen. Från uppfinnandet 

av flashminnen till dagens banbrytande BiCS FLASHTM har KIOXIA fortsatt att gå i bräschen för 

högteknologiska minneslösningar och tjänster som berikar människors liv och expanderar samhällets 

horisonter. Företagets innovativa 3D-flashminnesteknik BiCS FLASHTM skapar mönstret för framtiden av 

lagringsminnen i högdensitetsapplikationer, inklusive avancerade smarttelefoner, PC-datorer, SSD-

minnen, i bilindustrin och i datacenter.  

 

Besök KIOXIAs webbplats  

 

Utgivarens kontaktuppgifter:  

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland  

Tel: +49 (0)211 368 77-0 E-post:  

KIE-support@kioxia.com  

 

Redaktionens kontaktuppgifter:  

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  

Tel: +49 (0) 211 36877 382  

E-post: lena1.hoffmann@kioxia.com  
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