
 

 
 
 

Główna nowa inicjatywa KIOXIA w obszarze 
zrównoważonego rozwoju 

 
KIOXIA instaluje systemy wytwarzania energii słonecznej w zakładach 

Kitakami i Yokkaichi w Japonii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis pod zdjęciami: Panele słoneczne na dachu zakładu Kitakami  Fab 1 

 

 

Düsseldorf, Niemcy, 6 marca 2023 r. – KIOXIA Europe GmbH przekazała informację o 

zwiększeniu przez Grupę KIOXIA wykorzystania energii odnawialnej poprzez 

instalację dużych systemów wytwarzania energii słonecznej po raz pierwszy w 

zakładzie w Kitakami i zakładzie w Yokkaichi.  

 

Nowe instalacje solarne, umieszczone na dachu zakładów produkcyjnych pamięci 

flash, będą największymi tego rodzaju systemami zainstalowanymi do tej pory w 

fabrykach półprzewodników w Japonii[1].  

http://www.kioxia.com/


 
Oczekuje się, że dzięki całkowitej mocy wytwórczej, wynoszącej około 7,5 megawata 

(MW), nowe instalacje solarne wytworzą około 7600 megawatogodzin (MWh) energii 

elektrycznej  

 

rocznie dla KIOXIA i pozwolą zredukować emisję dwutlenku węgla o około 3200 ton 

rocznie.  

 

„Dzięki nowym instalacjom solarnym przyspieszymy nasze wysiłki na rzecz 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To jeden z kluczowych celów naszej 

strategii zarządzania” – wyjaśnia Asayuki Nannichi, prezes KIOXIA Europe GmbH. 

„Instalacja solarna w Fab1 naszego zakładu w Kitakami zaczęła działać niedawno, 

natomiast system w Fab6 naszego zakładu w Yokkaichi zacznie pracę w czerwcu 

tego roku” – kontynuuje. 

 

Grupa KIOXIA postawiła sobie za cel pozyskiwanie do roku 2040 100% swojej 

energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej. Firma będzie nadal 

aktywnie zajmować się kwestiami walki ze zmianami klimatycznymi i dążyć do 

zrównoważonego rozwoju z korzyścią dla społeczeństwa. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat inicjatyw KIOXA w zakresie walki ze 

zmianami klimatycznymi, odwiedź stronę internetową: Zmiany klimatyczne | KIOXIA 

Holdings Corporation (kioxia-holdings.com)     

 
 

### 

 

 

Uwagi: 

 [1] Na podstawie badań KIOXIA (stan na 1 lutego 2023 r.) 
 

 

Informacje o KIOXIA Europe GmbH  
KIOXIA Europe GmbH (dawniej Toshiba Memory Europe GmbH) jest europejską spółką zależną KIOXIA 
Corporation, wiodącego na świecie dostawcy pamięci flash i dysków stałych (SSD). Od wynalezienia pamięci flash 
po przełomowe rozwiązanie BiCS FLASH, KIOXIA pozostaje pionierem w zakresie najnowocześniejszych 
technologii i zastosowań w zakresie pamięci flash. Nasze produkty wzbogacają życie użytkowników i poszerzają 

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html
https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html


 
horyzonty społeczeństwa. Innowacyjna technologia pamięci flash 3D firmy, BiCS FLASH, kształtuje przyszłość 
pamięci masowej w aplikacjach o dużej gęstości, w tym zaawansowanych smartfonach, komputerach PC, dyskach 
SSD, motoryzacji i centrach danych.  
 

Odwiedź stronę internetową KIOXIA  
 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe do publikacji:  

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Niemcy  
Tel: +49 (0)211 368 77-0  

E-mail: KIE-support@kioxia.com  

 

 

Dane kontaktowe w przypadku zapytań redakcyjnych: 

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  
Tel: +49 (0) 211 36877 382  
E-mail: lena1.hoffmann@kioxia.com  
 

Wydane przez:  

Birgit Schöniger, wydawnictwo  
Tel: +49 (0) 4181 968098-13  
E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com  
Web: www.publitek.com   
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