Toshiba Memory byter namn till “Kioxia” i oktober

Unikt varumärke kombinerar japanskt ord för "minne" och grekiskt ord för "värde”

Düsseldorf, Tyskland, 18 juli 2019 - Toshiba Memory Europe GmbH meddelade idag att man
officiellt kommer att byta namn till Kioxia Europe GmbH den 1 oktober 2019. Namnet Kioxia (kē-ōx’ē-uh) kommer att antas som namn på alla Toshiba Memory-företag, för de flesta vid samma datum.
Kioxia är en kombination av det japanska ordet kioku som betyder "minne" och det grekiska ordet
axia som betyder "värde". Med sammansättningen av "minne" med "värde" representerar namnet
Kioxia företagets uppdrag att upplyfta världen med "minne" vilket är grunden för företagets vision.
Kioxia kommer att främja den nya minnenseran, som definieras av snabbt ökande krav på stor
kapacitet, högpresterande lagring och databehandling. Det innebär att bolaget kommer växa hållbart
som en ledande producent av flashminnen under många år framöver.
"Jag är glad över att ta nästa steg i vårt företags utveckling när vi fortsätter att förbättra vår position i
framkanten av minnesbranschen", säger Stacy J. Smith, VD för Toshiba Memory Holdings
Corporation. "Med "minne" som utgångspunkt kommer Kioxia att samarbeta med människor för att
möta de olika behoven i vardagen, göra världen mer intressant och ge långvarigt värde till samhället."
Toshiba Memory Corporation har drivit den tekniska utvecklingen av flashminne alltifrån sin uppfinning
av NAND-flashminne 1987 till introduktionen av det senaste 3D-flashminnet, BiCS FLASHTM.
Eftersom samhället skapar större mängder aktiv data genom ny teknik, såsom 5G, IoT och
molntjänster, krävs mer minne och lagring än någonsin tidigare. Som en branschpionjär och fortsatt
global ledare inom flashminnen och solid state-enheter, är vi väl placerade att göra det möjligt för vårt
digitala samhälle att gå in i en ny era av minnen.

Kioxias uppdrag
Upplyfta världen med "minne" Genom att utveckla "minne" skapar vi upplyftande upplevelser och förändrar världen.
Kioxias Vision
Med den progressiva minnestekniken i grunden erbjuder vi produkter, tjänster och system som ger
valfrihet och definierar framtiden.
###

Om Toshiba Memory Europe GmbH
Toshiba Memory Europe GmbH, är den europeiska verksamheten hos Toshiba Memory Corporation. Företaget erbjuder
ett brett produktsortiment av flashminnen, inklusive SD-kort, USB-flash-enheter och inbyggda minneskomponenter,
förutom SSD-enheter. Företaget har kontor i Tyskland, Frankrike, Spanien, Sverige och Storbritannien. Ordförande är
Masaru Takeuchi.

För mer information besök: https://business.toshiba-memory.com/en-emea/top.html
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