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Oslo, 08/05/2018

DigiPlex inntar Danmark: Selskapet åpner datasenter i
København med Telia som storkunde
DigiPlex, den ledende nordiske datasenterleverandøren for innovative,
bærekraftige og sikre datasentre kunngjorde i dag at de går inn i det danske
markedet, og åpner selskapets første samlokaliserte datasenter i København.
− Danmark er et veldig interessant marked som tiltrekker seg store datasenterinvesteringer, og
hvor det er stor etterspørsel etter samlokalisering. Den danske regjeringen har gjort mye riktig for
å skape optimale forhold for en blomstrende datasenterindustri i landet. Vi tror det danske
markedet fortsatt vil oppleve rask vekst og ser frem til å hjelpe både danske og internasjonale
selskaper i sin digitale transformasjon, sier CEO i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff.
Invest in Denmark, som er underlagt det danske utenriksdepartementet, har assistert flere av
verdens største teknologiselskaper i å etablere datasentre i Danmark, og har fungert som en
rådgiver for DigiPlex i denne prosessen.
− Danmark har lykkes i å tiltrekke seg betydelige investeringer i datasentre og fiberkontakt med
USA og Irland. Disse investeringene bidrar mye til potensialet for digital vekst her i Danmark. Vi er
stolte over at DigiPlex, som har 17 års erfaring innfor industrien med fokus på innovative og
bærekraftige datasentre, bestemte å legge sitt neste datasenter til København. Dette bekrefter
attraktiviteten til Danmark som hoveddestinasjon for både utvikling av hyperscale datasentre og
ledende tilbydere av samlokalisering, sier Danmarks utenriksminister, Anders Samuelsen.
Datasenteret er lokalisert sentralt i København og var tidlige eid og operert av Telia. Gjennom
avtalen mellom selskapene, har eierskapet av fasilitetene blitt overført til DigiPlex og Telia er
datasenterets første kunde. DigiPlex’ datasenter i København drives og opereres nå av DigiPlex
sitt prisvinnende driftsteam og er umiddelbart klar for å ta inn nye kunder.
− Som den ledende nordiske datasenteroperatøren, er det å gå inn i Danmark et naturlig steg i vår
utvikling. Kjøpet av dette datasenteret gir oss umiddelbar tilstedeværelse i sentrum av København
og vi er klare for å ta imot kunder med en gang. Vårt mål er å bli markedsledende i hvert enkelt
nordisk marked vi opererer i, og vi undersøker både greenfield og brownfield som steg i vår videre
utvidelse, sier Eckhoff.
− Dette er en god avtale for både Telia og våre kunder. Våre kunder får tjenester levert gjennom
en ledende datasenteroperatør, mens vi i Telia kan fokusere på vår kjernevirksomhet som er å
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skape verdier gjennom overlegent nettaksess, konkluderer prosjektleder hos Telia, Kristine
Kyllesbech Rasmussen.
DigiPlex har vunnet en rekke priser og utmerkelser for sitt innovative og miljøbesparende arbeid.
Sist i desember fikk selskapet prisen “Data Center Operations Team of the Year - Colo +
Cloud” på 2017 DCD Awards og posisjonen som den ledende aktøren i Norden ble forsterket
gjennom prisen ”Data Centre Above and Beyond Award”. I mai 2017 vant DigiPlex “Outstanding
Big Data Management Solution Award” på det årlige Big Data and IoT Excellence Awards i
London. I 2016 vant DigiPlex “Critical Environment Future Thinking Award” på EMEA DCD
Awards og “Most Innovative Energy Solution Award” på DataCloud Awards.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Elisabeth Lennhede, Kommunikasjonssjef, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705

Om DigiPlex
DigiPlex designer, bygger og driver datasenter i den nordiske regionen. DigiPlex spesialiserer seg
på å levere spesialtilpassede, sikre og svært driftsstabile IT-miljøer med den høyest mulige
tilgjengeligheten. Både private og offentlige organisasjoner, inkludert sikkerhetssensitive kunder
som offentlige- og finansielle institusjoner, er trygge på å la DigiPlex huse sine
datasenterløsninger. Alle DigiPlex sine datasenter får energi fra bærekraftige
energikilder. www.digiplex.com

Om Telia Company
Telia hører til den nye generasjonen telekom-selskap. Telia har over 20 000 dyktige kollegaer som
hver dag møter tusenvis av kunder i hele Norden – en av verdens mest oppkoplede regioner. Vi er
navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få
tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Som
Nordens største mobilselskap er vi en digital tilrettelegger som sammen med partnere skaper våre
digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder. www.teliacompany.com

