
 

 

 

 

Pressmeddelande 

 

KIOXIA utökar sin kapacitet för tillverkning av 3D-flashminnen med 

en ny produktionsanläggning vid Kitakamifabriken 

 

 

Düsseldorf, Tyskland, 23. mars 2022 – KIOXIA Europe GmbH meddelade idag att företaget 

kommer att påbörja byggandet av en ny toppmodern tillverkningsanläggning (Fab2) vid sin 

Kitakamifabrik i prefekturen Iwate i Japan. Man förväntar sig en produktionsökning av de 

egenutvecklade 3D-flashminnen BiCS FLASH. Byggstarten på anläggningen planeras för april 

2022 och den ska stå färdig under 2023. 

 

Den nya Fab2-anläggningen ska använda sig av toppmodern AI-baserad tillverkning för att 

öka hela Kitakamifabrikens produktionskapacitet. Den kommer att höja produktkvaliteten 

ytterligare, och öppnar för KIOXIA möjligheten att låta sin verksamhet växa organiskt och dra 

nyttja av den på medellång och lång sikt förväntade tillväxten på flashminnesmarknaden, som 

drivs av den ökande användning av molntjänster, 5G, IoT, AI, automatisk körning och metavers.  

 

Fab2-anläggningen kommer att byggas på den östra sidan av den befintliga Fab1-

anläggningen på Kitakami. Den kommer att ha en jordbävningssäker uppbyggnad och en 

miljövänlig utformning som använder sig av toppmoderna, energibesparande 

tillverkningsutrustning och förnybara energikällor. KIOXIA har för avsikt att finansiera 

kapitalinvesteringarna som krävs för byggandet av Fab2 genom sitt operativa kassaflöde. 

 

“Byggandet av Fab2 är en central milstolpe för KIOXIA för att ytterligare stärka vår strategiska 

utveckling och produktionskapacitet för avancerade minnesprodukter, och ska ge oss en ännu 

bättre konkurrensposition för att hantera marknadens ökande behov av minnesprodukter,” sa 

Nobuo Hayasaka, President och VD på KIOXIA Corporation. “Vi är glada att kunna meddela 

att Fab2 inte bara ska öka KIOXIA:s produktionskapacitet men också kommer att fungera som 

en viktig utgångspunkt för införandet av den sortens högkvalitativ och hållbar verksamhet som 

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


KIOXIA eftersträvar för framtiden.” 

 

KIOXIA har för avsikt att föra diskussioner med Western Digital om att utvidga vårt flashminnes 

joint venture till K2 investeringen. 

 

I sitt uppdrag att lyfta världen med hjälp av minne fokuserar KIOXIA på att utveckla initiativ för 

att stärka konkurrenskraften på sin minnes- och SSD-verksamhet, vilken har utvecklats över 

de senaste 35 åren sedan NAND flashminne uppfanns 1987. KIOXIA förblir engagerade i 

skapandet av konsekvent och hållbar tillväxt genom tidsenliga kapitalinvesteringar som möter 

den växande marknadsefterfrågan. 

 

 

### 

 

 

Anmärkningar 

Alla företagsnamn, produktnamn och namn på tjänster kan vara varumärken som tillhör respektive 

företag. 

 

 

 

Om KIOXIA Europe GmbH  

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

KIOXIA Corporation, en världsledande leverantör av flashminnen och Solid State-diskar (SSD:er). Från 

uppfinnandet av flashminnen till dagens banbrytande BiCS FLASH har KIOXIA fortsatt att gå i bräschen 

för innovativa minneslösningar som berikar människors liv och vidgar samhällets horisonter. Företagets 

innovativa 3D-flashminnesteknik BiCS FLASH formar framtiden för lagring i högdensitetsapplikationer, 

inklusive avancerade smarta telefoner, PC-datorer, SSD-minnen samt inom bilindustrin och i 

datacenter.  

 

Besök KIOXIAs webbplats  
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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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