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Stockholm, 06/02/2017

DigiPlex medverkar i Business Sweden initiativ - informerar amerikanska
företag om fördelar med svenska datacenter
DigiPlex, Nordens ledande datacenterleverantör, kommer att delta i ett initiativ arrangerat av den Svenska
Ambassaden i Washington DC, Business Sweden och Data Centers by Sweden. Initiativet har som mål att
rådgöra amerikanska företag om den låga strömkostnaden i Sverige. Den svenska regeringen tog beslutet
den 1 januari 2017 att sänka el-skatten för datacenter dramatiskt, med 97%. Detta ger Sverige den lägsta
elkostnaden i Europa. På grund av Sveriges omfattande förnybara strömproduktion blir även
koldoioxidavtrycket minimalt.
Två seminarier kommer att äga rum; Washington DC den 14 februari och Silicon Valley den 16 februari. Man
kommer att diskutera de strategiska följderna som sänkningen av el-skatten kan innebära för amerikanska
företag som är intresserade av att etablera sig på den europeiska marknaden.
-

Sverige har det intellektuella kapitalet, den nyskapande innovationen och klimatet för att skapa
extremt effektiva och hållbara datacenter. Skattesänkningen på 97% kombinerat med Sveriges
välkända företagsvänlighet förstärker ett redan starkt business case. Vi är väldigt glada över att delta i
detta viktiga initivativ och ser fram emot att ge vår syn på varför amerikanska bolag borde sätta
Sverige och den nordiska regionen överst på sin lista över var de bör lokalisera sina Europeiska
datacenter, säger Byrne Murphy, styreordförande i DigiPlex.

DigiPlex helt nya ISO-certifierade datacenter i Stockholm erbjuder upp till 20 000 kvadratmeter säker och grön
IT-housing. Anläggningen (20 MW) är driven av 100% förnybar energi och man använder sig av DigiPlex
flerfaldigt prisade Air-to-Air kylsystem. Detta system använder det kalla svenska klimatet för att reducera
mängden energi som behövs för att bibehålla servrarnas optimala temperatur. Resultatet är ett av världens
mest energieffektiva och gröna datacenter, med en PUE mindre än 1.2.

Forbes´ senaste årliga rapport visar på att Sverige är det allra bästa landet i världen att göra affärer i. Sedan
2006 har Sverige klättrat från plats 17 till att nu vara på första plats. Forbes har i 11 år på rad graderat olika
länders ekonomier för att mäta vilket land som bäst lägger grund för kapitalinvestering. Rankningen graderar
139 länder i 11 kategorier och Sverige rankas bland de tio bästa i sju av dessa kategorier.

-

Vi har redan sett ett ökat intresse av den svenska marknaden. Sveriges stabila och robusta
strömförsörjning, det omfattande fibernätet och det lägsta strömpriset i Europa är en väldigt attraktiv
kombination. De seminarier som vi nu arrangerar för amerikanska företag är ett led i vår pågående
satsning i hur Sverige kan hjälpa amerikanska bolag att etablera en kostnadseffektiv och hållbar
närvaro i Norra Europa, säger Tomas Sokolnicki, investeringsrådgivare på Business Sweden.
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För att närvara vid något av seminarierna registrera dig här eller kontakta:
Karl Mellon, VP Investments, Business Sweden
T: +1.650.793 3699 E: karl.mellon@business-sweden.se

Om Data Centers by Sweden
Data Centers by Sweden är ett partnerskap mellan utvalda svenska regioner och företag och erbjuder stöd till
due diligence och val av ort till strategiska eller stora datacenter.
Läs mer på www.datacentersbysweden.com
Om Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och
utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk
rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.
Läs mer på www.business-sweden.se
Om DigiPlex
DigiPlex designar, bygger och driver 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. Läs mer på www.digiplex.com
För mer information, kontakta:
Roland Berg Lie, Gambit H+K Strategies
T: +47 415 08 757 E: rolandberg.lie@hkstrategies.com

