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Stockholm, 08/05/2018

DigiPlex går in på danska marknaden - öppnar datacenter i
Köpenhamn med Telia som ankarkund
DigiPlex, den nordiska ledaren inom innovativa, hållbara och säkra datacenter,
annonserade idag att bolaget går in på den danska marknaden genom att öppna
bolagets första co-location datacenter i Köpenhamn.
-

Danmark är en myck et intressant mark nad som attraherar investeringar från hyperscaledatacenter och där även efterfrågan ök ar på co-location. Den dansk a regeringen har tagit
många bra initiativ för att sk apa de bästa förutsättningar för en blomstrande
datacenterindustri. Vi tror att den dansk a mark naden k ommer att fortsätta se en snabb
tillväxt och vi ser fram emot att hjälpa både dansk a och internationella bolag att
accelerera deras digitala transformation, säger Gisle M. Eckhoff, VD på DigiPlex.

Invest in Denmark, som är en del av det danska utrikesministeriet och som har hjälpt flera av
världens stora tech-bolag att etablera hyperscale-datacenter i Danmark, agerade rådgivare till
DigiPlex in den danska etableringsprocessen.
-

Danmark har lyck ats attrahera betydande datacenterinvesteringar och investeringar i
fiberanslutningar till USA och Irland. Dessa investeringar bidrar väsentligt till vår dansk a
digitala tillväxtpotential. Vi är stolta över att DigiPlex, med sin 17-åriga industrierfarenhet
och fok us på innovativa och hållbara datacenter, har beslutat sig för att placera sitt nästa
datacenter i Köpenhamn. Detta bek räftar att Danmark är en utmärk t datacenterdestination
för både hyperscalers och ledande co-location leverantörer, säger Anders Samuelsen,
Danmarks utrikesminister.

Datacentret är placerat i centrala Köpenhamn och ägdes och drevs tidigare av Telia. I en sale
and lease back-transaktion mellan de två företagen så har ägandet av anläggningen överförts till
DigiPlex och Telia är datacentrets första ankarkund. DigiPlex datacenter i Köpenhamn drivs nu av
DigiPlex prisbelönta operations team och är redo att ta in ytterligare kunder från start.
-

Som den ledande nordisk a datacenteroperatören är k livet in på den dansk a mark naden
ett naturligt steg i vår evolution. Förvärvet av denna site ger oss en omedelbar närvaro i
centrala Köpenhamn och vi är redo att välk omna nya k under direk t. Vårt mål är att bli
mark nadsledare på alla nordisk a mark nader där vi har verk samhet och vi utvärderar både
greenfield- och brownfield-siter som ett nästa steg i vår expansion, tillägger Gisle M.
Eckhoff.
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-

Detta är en myck et bra affär för Telia och våra k under. Våra k under får service i
världsk lass från en ledande datacenteroperatör, medan vi på Telia k an fok usera på vår
k ärnverk samhet, att sk apa större värde genom våra nätverk slösningar, avslutar Kristine
Kyllesbech Rasmussen, Program Office Lead, Telia.

DigiPlex har vunnit en rad utmärkelser för sitt omfattande innovations - och miljöarbete. Senast i
december fick företaget priset “Data Center Operations Team of the Year - Colo + Cloud” på 2017
DCD Awards och positionen som ledande i Norden förstärktes genom priset ”Data Centre Above
and Beyond Award”. I maj förra året vann DigiPlex “Outstanding Big Data Management Solution
Award” på den årliga Big Data and IoT Excellence Awards i London. 2016 vann DigiPlex “Critical
Environment Future Thinking Award” på EMEA DCD Awards och “Most Innovative Energy
Solution Award” på DataCloud Awards.
För mer information vänligen kontakta :
Elisabeth Lennhede, Kommunikationschef, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, 070 33 22 705

Om DigiPlex
DigiPlex designar, bygger och driver hållbara datacenter i Norden. Företaget levererar
högklassiga tjänster till sina kunder i form av skräddarsydda, säkra och stabila driftsmiljöer med
högsta möjliga tillgänglighet. Tack vare detta har DigiPlex fått förtroende i både privat och offentlig
sektor, inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella
institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med förnyelsebar el. www.digiplex.com
Om Telia Company
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor
möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det
digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt
som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra
it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontorligger mitt i
teknik- och innovationshjärtat Stockholm. www.teliacompany.com.

