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Canaan Creatives första datacenter utanför Kina landar i
Boden
Det kinesiska techbolaget Canaan Creative etablerar sig i Boden, The Node Pole,
Sverige. Canaan är världsledande producent av blockchain-lösningar liksom s.k.
ASIC-mikroprocessorer. Etableringen är den första av sitt slag av en kinesisk aktör
utanför Kina, och sker i datacenterklustret i Boden. Driftstorleken kommer i ett
första skede motsvara ca 10MW och första delarna av datacentret driftsätts redan
under februari månad.
Samtal har förts sedan hösten 2016 och nu står det klart att Canaan Creative väljer att
lägga den första kinesiska branschetableringen inom Europa i Boden.
N.G. Zhang, VD, grundare och delägare i Canaan Creative bekräftar idag nyheten;
”Canaan Creative etablerar sig i Europa för att fortsätta utveckla blockchain som teknik
för nya marknader och applikationer. Vi har bedömt Boden som den bästa
lokaliseringen för att driva blockchain-teknologin till nästa nivå.”
Teknikutvecklingsgraden, tillgången till grön energi i stor skala och den sänkta elskatten
är några av de argument Canaan Creative anger som anledningar till valet av Sverige och
Boden.
”Vi har under flera år arbetat för att bli ett kompetens- och produktionscentra för
blockchain och HPC [High Performance Computing]. Canaan Creative är långsiktiga
och utvecklingsfokuserade med unik kompetens inom den snabbt växande blockchainindustrin. Att ett framstående företag som Canaan Creative väljer oss är ett kvitto på att
vi är på rätt väg”, säger Erik Svensson, VD vid Boden Business Agency.
Patrik Öhlund, nytillträdd VD på The Node Pole kommenterar:
”Etableringen innebär att Boden positionerar sig i framkant även inom HPCinfrastruktur och blockchain-lösningar. Alltfler företag söker sig till alltmer
specialiserade kluster, dels för att molnifiera sin infrastruktur, dels för att konkurrera
inom en EU-marknad. Canaan Creative och Boden är en perfect fit och vi önskar dem
varmt välkomna till The Node Pole”, säger Patrik Öhlund, VD för The Node Pole,
Lokalerna där Canaan Creative flyttar in har även tidigare använts som (HPC)-datacenter,
då i KnC Miners regi. I och med denna investering tar Canaan Creative över samma
lokaler, men är i nuläget ännu förtegna om ytterligare expansionsplaner. Den verksamhet
som bedrivits av konkursboet i samma lokaler är samtidigt avyttrad och flyttad till andra
lokaler i Boden.
För ytterligare information, kontakta:
Erik Svensson, VD Bodens Utveckling
+46 70 629 73 15, erik.svensson@bodensutveckling.se
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Erik Svensson och N.G. Zhang framför ett av kraftverken i Boden.

About Canaan Creative
Founded in 2013, Canaan (Canaan Creative) is the worldwide leader in producing Blockchain
servers and designing ASIC microprocessor solutions. Canaan products are sold globally. From
the very first SHA-256 based upon FPGA technology to the Avalon Blockchain ASIC, Canaan
continues to innovate by producing custom designed ASIC microprocessors. With the efforts of its
highly skilled development team, Canaan strives to bring in new thoughts to the area of advanced
technology ASIC processors and beyond. www.canaan.io
About Boden Business Agency
Boden Business Agency is a municipality owned company that helps privately held companies to
establish or expand their business in Boden. Their main assignment, as a partner of The Node
Pole, is to promote and develop Boden as a destination of energy- intense establishments. Boden
has a unique position of power supply – redundant, sustainable and free from interruptions. The
local eco-system of constructive and positive suppliers makes it easy to join the on-going
movement in Boden. www.bodenbusinessagency.com
About The Node Pole
The Node Pole is Sweden’s commercial investment and development hub providing dedicated
support for investors within the cloud industry, as well as other emerging energy-intensive
industries such as e.g. carbon production and battery production. Known from data center
establishment successes such as Facebook in the north of Sweden, The Node Pole is as of 2017
owned by power companies Vattenfall and Skellefteå Kraft – with the purpose of proactively
enabling new business into Sweden and for the European market. With a core team of dedicated
professionals, The Node Pole Alliance with 60+ members, as well as partner sites, municipalities
and national Government authorities, The Node Pole assures you a fast, flexible and scalable
transition into a new industrial era.www.thenodepole.com

