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København, d. 8. maj 2018

DigiPlex åbner datacenter i Danmark med Telia som nøglekunde
DigiPlex den nordiske markedsleder af innovative, bæredygtige og topsikrede datacentre - har
netop erhvervet Telias datacenter i København. DigiPlex bliver dermed den første operatør med
datacentre i Oslo, Stockholm og København. DigiPlex ser et stort potentiale i Danmark og har en
dedikeret strategi om at blive markedsleder også på dette marked.
Danmark - et vigtigt marked
DigiPlex har haft stor succes med deres datacenterløsninger i Sverige og Norge, og som et led i
selskabets fortsatte internationalisering er turen nu kommet til det vigtige marked i Danmark.
“Danmark er et rigtig interessant marked, der har kunnet tiltrække store investeringer i hyperscale
datacentre, og hvor efterspørgslen efter co-location stiger. Den danske regering har skabt de rette
betingelser for en blomstrende datacenter-industri, og vi tror det danske marked vil fortsætte med at
opleve en stærk vækst. Så vi glæder os til at hjælpe både danske og internationale virksomheder med at
accelerere deres digitale transformation”, udtaler Gisle M. Eckhoff, CEO for DigiPlex. Gisle har boet og
arbejdet i Danmark i mere end 12 år.
Invest in Denmark, som er en del af det danske udenrigsministerium, har bistået nogle af verdens største
tech-virksomheder med at etablere hyperscale datacentre i Danmark, og de har også fungeret som
rådgiver for DigiPlex.
”Danmark er lykkedes med at tiltrække betydelige investeringer i datacentre og investeringer i
fiberforbindelser til USA og Irland. Investeringerne bidrager væsentligt til det digitale vækstpotentiale i
Danmark. Vi er stolte over, at DigiPlex med deres 17-årige track record og fokus på innovative og
bæredygtige datacentre har besluttet at placere deres næste datacenter i København. Dette bekræfter
Danmarks tiltrækningskraft som den foretrukne datacenter destination for både hyperscale udvikling og
førende co-location udbydere", udtaler udenrigsminister Anders Samuelsen
Telia bliver den første nøglekunde
DigiPlex erhverver et allerede eksisterende datacenter fra Telia, som efterfølgende bliver den første
nøglekunde hos DigiPlex. Datacenteret er på 1.600 kvm, og i dag udnyttes kun 1/3 af kapaciteten.
”Overtagelsen af Telia’s datacenter sikrer os en øjeblikkelig position i det centrale København med Telia
som en vigtig nøglekunde og en parathed til at servicere nye kunder med det samme. Vi har et mål om at
være markedsleder på alle vores markeder, så vi er fortsat på udkig efter yderligere ekspansionsmuligheder - både greenfield og brownfield placeringer”, udtaler Gisle M. Eckhoff, CEO for DigiPlex.
”Det er en rigtig god aftale for Telia og vores kunder. Vores kunder kan blive serviceret af en førende
datacenter operatør, mens vi i Telia kan fokusere på vores kerneforretning; at skabe større værdi for vores
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kunder via vores netværksløsninger,” konkluderer Kristine Kyllesbech Rasmussen, Program Office Lead,
Telia.
Fremadrettet vil datacenteret blive drevet af DigiPlex’ erfarne driftsteam, og den igangværende dialog med
potentielle kunder bekræfter, det forventede potentiale i markedet og interessen for at høre mere om de
prisvindende løsninger DigiPlex tilbyder.
Prisvindende tilgang
DigiPlex har modtaget mange af industripriser og stor anerkendelse for sin tilgang. I december 2017
modtog selskabet således prisen som “Data Center Operations Team of the Year - Colo + Cloud” ved
2017 DCD Awards. Af øvrige priser kan nævnes:
•
•
•

Juni 2017 blev DigiPlex’ position som nordisk markedsleder cementeret ved at vinde ”Data Centre
Above and Beyond Award” ved DataCloud Awards
Maj 2017 vandt DigiPlex “Outstanding Big Data Management Solution Award” ved Big Data and
IoT Excellence Award show i London.
I 2016 vandt DigiPlex “Critical Environment Future Thinking Award” ved EMEA DCD Awards og
“Most Innovative Energy Solution Award” ved DataCloud Awards.

For yderligere information kontakt venligst:
Elisabeth Lennhede, Head of Communications, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705

Kort om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og driver bæredygtige datacentre i Norden. Virksomheden har specialiseret sig i at
levere skræddersyede, sikre og robuste miljøer med den højest mulige tilgængelighed. Både private og
offentlige virksomheder og organisationer, inklusive sikkerheds-sensitive kunder som fx statslige og finansielle
institutioner, stoler på DigiPlex’ datacenter-løsninger. Alle DigiPlex’ datacentre er drevet af bæredygtige energiressourcer. www.digiplex.com
Kort om Gisle M. Eckhoff, CEO for DigiPlex
I 2014 tiltrådte Gisle M. Eckhoff stillingen som adm. direktør hos DigiPlex. Gisle kom fra en stilling som adm.
direktør hos CGI Norway og har godt 30 års erfaring fra ledende stillinger i IT industrien nationalt som
internationalt bl.a. hos CSC. Gisle har arbejdet og boet i Danmark i mere end 12 år.
Kort om Telia Company
Telia hører til den nye generation af teleselskaber. Telia har ca. 20.000 talentfulde medarbejdere, som
servicerer millioner af kunder hver eneste dag i Norden - en af verdens mest forbundne regioner. Som
midtpunkt i det digitale økosystem, motiverer Telia mennesker, virksomheder og samfundet til på egne
betingelser at være i kontakt med alt det, som betyder noget 24/7/365. Telia har hovedkontor i Stockholm,
hjertet af innovation og teknologi, og selskabet er klar til at udfordre industrien og bringe verdenen tættere på
kunderne. www.teliacompany.com.

