Pressmeddelande
KIOXIA Europe utser ny koncernchef för att ytterligare utveckla
företagets långsiktiga affärsmål

Düsseldorf, Tyskland, 16 April 2021 – KIOXIA Europe GmbH har bekräftat utnämningen av
Asayuki Nannichi som ny koncernchef. Han ersätter den tidigare koncernchefen Masaru
Takeuchi. Nannichi har trettio års erfarenhet från branschen, med höga positioner inom försäljning
i och marknadsföring i Japan, Nordamerika och EMEA. Under hans ledning kommer KIOXIA
Europe nu att förbereda sig för att ta itu med de många utmaningar och möjligheter som för
närvarande uppstår på den europeiska marknaden för datalagring.

Genom att kombinera den tekniska expertis som ärvts från Toshiba Memory (som ursprungligen
uppfann NAND-flashminnet 1987) med pågående storskaliga investeringar i utveckling av
avancerade processer och enheter, fortsätter KIOXIA att driva innovation av datalagring framåt.

Företagets ledande ställning understryks av den enorma kommersiella dragkraft som skapas
genom dess banbrytande teknik BiCS FLASHTM för 3D-flashminnen.
”Jag ser med förväntan fram emot att få vägleda KIOXIA Europe till nästa fas i företagets
utveckling, både när det gäller att konsolidera de resultat som företaget redan har uppnått och i
strävan att uppnå ytterligare framgång”, säger Asayuki Nannichi, nyutnämnd koncernchef för
KIOXIA Europe. ”Tack vare vårt BiCS FLASHTMser KIOXIA för närvarande mycket stark
försäljning inom sektorerna flashminnen och SSD:er, och vi fortsätter att stärka vår
marknadsposition under kommande år samtidigt som nya spännande tillämpningsmöjligheter
börjar uppstå.”

KIOXIA Europe förväntar sig att dra nytta av den fortsatta efterfrågan på företagets SSD-enheter,
deras användning i datacenter och företagsservrar, samt den ökade användningen i de senaste
modellerna av spelkonsoler. Utbyggnaden av 5G-tjänster beräknas också öka kapacitetskraven
på datalagring, så mobiltelefontillverkare kommer att behöva integrera högre minnestäthet i sina
designer.
”Å KIOXIA Europes vägnar är vi mycket tacksamma för Masaru Takeuchis ledarskap, stöd och
samarbete de senaste åren. Vi välkomnar nu Asayuki Nannichi till KIOXIA-teamet i Europa”,
säger Sandrine Aubert, Senior Manager Head of Marketing Communications på KIOXIA Europe
GmbH.

###
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, SSDminnen, i bilindustrin och i datacenter.
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